
Beste toneelliefhebber,

Wie droomt er niet van om snel en zonder moeite rijk te 
worden? 
Om een groot en mooi huis te kunnen bouwen? 
Om een gelukkig en comfortabel leven te leiden? 
Om een belangrijke en invloedrijke job te bekleden?
Om een sociale status te hebben waar iedereen naar 
opkijkt?

Het zijn allemaal dingen die ook overeenstemmen met 
het droombeeld van de Amerikaanse samenleving: het 
waarmaken van de typische “American dream”.

Debby en haar levensgezel Ivan koesteren die droom 
eveneens. 
Een droom die Simonne, Debby’s moeder, vroeger ook 
wel had, maar omwille van haar zwartgallige en gierige 
echtgenoot nooit in vervulling heeft kunnen brengen. 
Wanneer Debby haar ambitieuze toekomstplannen 
op tafel legt die ze met Ivan heeft gesmeed om snel 
haar Amerikaanse droom te verwezenlijken, wordt het 
geregelde leven van haar ouders serieus door elkaar 
geschud. Daarenboven komen een Texaanse zakenman 
en zijn sexy vriendin op de proppen en zorgen zij ervoor 
dat de mooie dromen anders uitdraaien dan verwacht.

Al die herkenbare menselijke trekjes worden in een 
spannend verhaal op hilarische wijze op de planken 
gebracht. Toneelauteur Jack Staal is er immers in 
geslaagd om ze piekfijn en met de nodige clichés uit te 
vergroten, tot groot plezier van de toeschouwers.

Onze droom is in elk geval om ons publiek, u dus, een 
zeer ontspannende avond te bezorgen vol lachwekkende 
momenten.
Wedden dat we hierin zullen slagen?

Xavier Van Caneghem
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De voorstellingen gaan door in de
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zondag 26/11/2017 om 19.00u
vrijdag 01/12/2017 om 20.00u

zaterdag 02/12/2017 om 20.00u

Reservatie voor dit toneelspel 
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