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DE HEMEL OF DE HEL
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Philip Himpe en Johan Vanden Broucke
komedie
6D-6H (figuranten mogelijk)
avondvullend

Na een dodelijk verkeersongeval komen Piet Devogelaere en zijn boekhouder Marc
Deschrijver aan in het vagevuur. Kunnen zij iedereen overtuigen dat zij een plaats
verdienen in de hemel? Of zorgen Lucifer en Stekske ervoor dat zij wegbranden in de
hel? Raakt Marc alsnog aan een lief? Wat vindt de secretaris van het losbandige leven
van Pieter? Wat gebeurt er als er plots twee vrouwen arriveren, vergezeld van een
Vlaamse charmezanger? Heeft de kuisvrouw iets te verbergen? Komen zij bekend volk
tegen? Wat is de rol van het hulpje van de secretaris? Wat als er zich een non
aanmeldt? Wat doet de kok naast koken? Wordt er echt met gouden lepeltjes gegeten in
de hemel?
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DE PIJP UIT
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frie Viccy en Nester Kempens
blijspel
5D-4H
avondvullend

Irma, Evelyne en Liesbeth zijn drie ongetrouwde zussen wiens ouders onlangs
overleden zijn. Ze hebben het werk op de boerderij overgenomen en maken er een
gewoonte van om dagelijks met de tractor het graf van hun ouders te bezoeken en
dan er maar meteen ook een picknick aan te koppelen. Veel last van andere bezoekers
hebben ze daar niet. Ze ontmoeten er enkel de bejaarde Juul die elke dag een
boeketje bloemen op de grafsteen van z’n overleden Trieneke komt leggen.
Als op een dag twee vrienden van Juul opdagen, wordt de rust op het kerkhof danig
verstoord. Er wordt al eens een scheve opmerking gemaakt, maar de dames laten zich
niet zomaar inpakken en gaan zelfs in de tegenaanval. Het wordt zelfs zo erg dat de
grafdelver tussenbeide moet komen, al dan niet met hulp van Frieda de police. En zijn
de doden die hier begraven liggen wel allemaal écht dood…?
Dit en nog veel meer komt u te weten in “DE PIJP UIT’.

VRIENDELIJK VUUR
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Rita Bossaer
tragikomedie
2D/2H (1 heer speelt 4 verschillende rollen)
avondvullend

Vriendelijk vuur is het tragikomisch verhaal van twee vrouwen. Hun karakter,
temperament, levensvisie en hormonenhuishouding liggen zó ver uiteen, dat ze beter met
een grote boog om mekaar heen zouden lopen. Maar uitersten hebben nog eens de
vermoeiende neiging om elkaar aan te trekken. Het is bij hen niet anders. Ze sluiten
stilaan de gelederen en trekken samen ten strijde. Ze worstelen elk op hun eigen manier,
maar zij aan zij, met het leven, relaties, keuzestress, humeurschommelingen en allerlei
andere dwarsliggers. Ze vechten tegen ongewenste haargroei, kilo’s en centimeters,
opvliegers, verstoppingen en verzakkingen. Het klikt steeds meer tussen de madammen,
en ze lijken vriendinnen te worden voor het leven.
Tot de ene een zeer geladen vraag stelt aan de andere, waarmee ze ongewild een bom
legt onder hun vriendschap. Komt het tot een staakt-het-vuren, of lijkt een oorlog
onafwendbaar? En wat als niet de buitenwereld, maar je eigen lijf ineens je grootste
vijand blijkt?
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DE KOERSKEMELS
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Willy Gilis
blijspel
4D-H-1fig
avondvullend

Moeder Nicole heeft al jaren ruzie met buurvrouw Gerda. Maar haar zoon Greg is
stiekem verliefd op Sofie, de dochter van Gerda. De inwonende bompa Toon die altijd
klaagt van pijn in de rug maar in het uitgaansleven bekent staat als Boogie Boy en Carla
zijn 19 jaar jongere vriendin zijn op de hoogte van de liefde tussen Greg en Sofie.
Vader Achiel een echte wielerfanaat is zich samen met Tuur, de man van Gerda, zonder
het medeweten van de vrouwen aan het voorbereiden om de Mont Ventoux te
beklimmen. Maar Greg vindt dit geen goed idee en bedenkt iets origineler dat zeker de
krant, de boekjes en TV zal halen.
Mehmet de Turkse buurman leert met de koersfiets rijden en probeert ook, met hulp,
de Ventoux te beklimmen. Zijn vrouw Fatna houdt een Tupperware-Party voor de buren.
Tijdens deze party wordt de ruzie tussen Gerda en Nicole weer bijgelegd. Als iedereen
weet dat Greg en Sofie een gelukkig koppeltje zijn en ze met het blije nieuws komen dat
er een nakomeling op komst is, ontstaat er nog wel even beroering, want wie zal meter
worden. Maar uiteindelijk komt alles in orde. Bompa “ Boogie Boy” wordt een hype op
Facebook en meneer “De Kloot” komt nog even op Achiel zijn zenuwen werken.
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