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In de
sacoche

DE SPELERS
Hannelore Alens
Tine Cooreman
Lisa Eelen
Dirk Franck
Hanne Glockemann
Johan Smets
Helene Tobback
Nancy Verbiest
Jos Vernelen
Lieselot Vervoort
DECOR

Bruno Bernard
Dany Empereur
Maurice Vervoort
Michel Vleugels
Joris Wuyts

KLANK & BELICHTING

Een komedie van Pol Anrys
in een regie van
Sven De Raedemaeker
Barbara verhuist de schoenwinkel van Max naar de kelder
en wil het vrijgekomen winkelpand gebruiken om er een
exclusieve handtassenwinkel in onder te brengen. Maar
voor het zover is moet er natuurlijk eerst een controleur
van het zeer dure merk langskomen voor een inspectie.
En dat loopt niet van een leien dakje.
Het is telkens wat tasten en proeven, zoeken en
ondervinden, uitvlooien en ontdekken. Voor een regisseur,
maar zeker niet minder voor de groep die voor de eerste
keer samenwerkt met die regisseur.
Laat me u vertellen, het waren ﬁjne gewaar-wordingen.
Het waren avonden waarin we ons laafden aan opperste
concentratie en bijwijlen een slappe lach. Lange avonden
met vragen, bemerkingen en ... ja ik weet wel zeker dat ze
mij af en toe ook hebben verwenst.
De grote toondichter G. Verhulst zei het al: ‘repeteren
repeteren, wie zijn best doet zal het leren, repeteren
en proberen en studeren.’ En gelijk had hij; dat merkt u
dadelijk wel op het podium.
Geniet van een avondje super - enthousiaste Draaikolkers
en vooral: geef ze nadien een welverdiend applaus!.
Sven Deraedemaeker

TEKSTHULP
GRIME

Hilde Vandenhoeck
Joris Wuyts
Joke Vandeneede
Hilde Vanmolkot
Hanne Glockemann
Lies Van Aerschot

AANKLEDING

Elfe Pauwels

REKWISIETEN

Rita Merckx

PUBLICITEIT
RESERVATIES

Hade Vandeputte
Dany Empereur

PRODUCTIE
LOGISTIEK

Jo De Groote
Dany Empereur
Maurice Vervoort

De voorstellingen gaan door in de zaal van de
Pastoor De Clerckschool in Veltem-Beisem

vrijdag
zaterdag
zondag
vrijdag
zaterdag

23/11/2018
24/11/2018
25/11/2018
30/11/2018
01/12/2018

om 20.00u
om 20.00u
om 19.00u
om 20.00u
om 20.00u

Reservatie voor deze leuke komedie vanaf
maandag 05 november via
www.dedraaikolk.be
Inkom: 8 €
Studenten en leden Opendoek: 7 €

