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55e SPEELSEIZOEN

Van Jan Sobrie

Regie : Gino Debeyne

TELKENS TE 19.30 UUR
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Plus Home Services Kortrijk
Burg. Danneelstraat 65 b
8500 Kortrijk
T: 056 23 01 10
danneelstraat@phservices.be
w

 

Leiestraat 25
8500 Kortrijk
T: 056 23 46 30 
leiestraat@phservices.be

        
     

       
       

         
      

           
            

      

           
            

          
  

    

   
   
 

    

 

 
 

     

0800-20 500
www.plushomeservices.be

PLUS HOME SERVICES IS HET ENIGE* GROTE DIENSTENCHEQUEBEDRIJF 
DAT GEEN EXTRA KOSTEN** MAAR WEL EXTRA KWALITEIT*** BIEDT

* DIT IS LICHT OVERDREVEN
** DIT IS 100% DE WAARHEID
*** DAAR WERKEN WE MET 3.500 COLLEGA’S

ELKE DAG HEEL HARD AAN **

��������	
��

����������

����
�������

��������

�����������	


�����������

�����������

�������
���������


���� !"#� ��$#%���&'(�%�

)#�&�*�+%����%��'&,�

)����*���'&��������'&��&���

�&"�����

ZUIVELHANDEL BERT
Uw specialist in zuivelproducten aan huis geleverd

te ZWEVEGEM, HEESTERT, MOEN, 
VICHTE, SPIERE-HELKIJN, DOTTENIJS,

BEVEREN-LEIE, DESSELGEM

Vraag gratis brochure op 0475/610118
of zuivelbert@telenet.be

Het lijkt gisteren nog.
Maar het is voorbij, helaas…
“Echtelijke illusies” - Even herinneren
(meer foto’s achterin dit krantje blz 14 en 15)
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De nieuwen is er,
‘ne rare gast’. ‘Tis Pier, ‘ne sympathieke loser’, zo vindt Gino Debeyne hem,
een ‘warhoofd, waarvan je niet weet wat er allemaal in omgaat. “PIER”
wordt een rauwe, maar toch ook een beetje een warme voorstelling, een
‘oefening in empathie tegenover mensen die soms eens de controle verlie-
zen’, aldus Gino. 
Gino Debeyne is de nieuwe regisseur. Hij is helemaal wég van de teksten
van Jan Sobrie. Jan Sobrie is de auteur van “Pier”. “Die tekst, dat verhaal, de
stijl…” Gino staat op en gaat slapen met “Pier”. En nu regisseert hij het stuk
bij uw Zwevegems Teater. Een tragikomedie.

Ik citeerde hierboven - in de aanhef tot de derde ZT-Productie “PIER” van
ons vijfenvijftigste speelseizoen, dat hiermee straks afgesloten wordt -
reeds té veel uit de beschouwingen en belevingen van de regisseur. Sla de
bladzijde om, en nog één, en nog,  en nestel u in de schrijfsels van en over
de auteur, de regisseur, het stuk. Beleef nu reeds een beetje “PIER”. Een
eerste impressie vind je al hiernaast, op deze bladzijde, als je je blik ietwat
naar links gaat wenden. 

Wat verder naar links, op vorige bladzijde, vind je de eerste verwijzing naar
het mooie dat voorbij is. Bij de foto kan je even wegdromen naar de magie
van “Echtelijke illusies’, stilstaan bij het ongewisse, waarin je achtergelaten
werd nadat het applaus uitgestorven was. De beoordelaars van Het
Landjuweel waren vol lof over de zeer sterke tekst van Eric Assous en de
knappe vertaling door regisseur Jef Depaepe ( primeur voor Vlaanderen en
Nederland). “Ook het verhaal was een deugd om te mogen volgen. Stap
voor stap kreeg het publiek een diepere inkijk in het huwelijk van Maxime
en Jeanne en doorheen de voorstelling werden er meer vragen opgeroepen
over de ware toedracht van de opgelegde feiten van deze personages. Het
was geen voorspelbaar verhaal, het publiek werd voortdurend misleid en
werd zelfs met een ‘open einde’ achtergelaten. Heerlijk!...”.  Zin in méér
foto’s? Je vindt ze achteraan dit krantje, herinnering, en afsluiter met ‘goes-
ting’ naar wat komen gaat.

Na “Pier” is het gedaan. Applaus. Voorbij het vijfenvijftigste speelseizoen,
voorbij de vijftigste jaargang van dit krantje. Dank je... Op naar zesenvijftig!
Op naar éénenvijftig.
Ook volgend seizoen ‘vliegen we erin’!  

Jo Barrezeele

Schoenen & Lederwaren
Otegemstraat 24-26

8550 ZWEVEGEM

www.schoenenfaveere.be

Caluwier Service bvba
ERKEND HERSTELLER

Esserstraat 1
8550 Zwevegem
tel. 056 75 60 40
fax 056 75 87 84

Otegemstraat 35 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 36 01

LINGERIE

Nachtkledij, ondergoed, 
geboortegeschenken, cadeaubon

Schiesser, Ringella, 
Perlina Régence, Ten Cate, Charmor
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GARAGE VANDENBERGHE

Stationsstraat 45 - 47 - 52
8540 Deerlijk
056 71 39 10

www.garage-vandenberghe.be
“Reeds 50 jaar erkend Citroën hersteller”

pannenbakkersstraat 11
8552 moen - zwevegem

info@interieurdeslee.be  www.interieurdeslee.be

interieurdeslee

Onze voorstellingen 
beginnen te 19.30 uur stipt

(voorbehouden plaatsen 
die om 19.30 uur niet ingenomen zijn 

kunnen worden vrijgegeven – kom dus stipt!)
Gemeentelijk Theatercentrum,

Otegemstraat 18 A te 8550 Zwevegem
Inkomprijs: 10 EUR

(voordeeltarief voor leden Opendoek, 65-plussers en studenten: 8 EUR
houders cultureel abonnement van de gemeente Zwevegem: 8,50 EUR)

■ Plaatsreservering ( is GRATIS, en dringend aan te bevelen!)
Via e-mail: reservering@zwevegemsteater.be
(alleen dit e-mailadres gebruiken bij reservering via e-mail)
Telefonisch: Geert en Hilde Barrezeele-Nottebaert: GSM 0471 17 77 15
(op werkdagen van 10 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur - op zaterdag van 10 tot 12 uur)

Bij wijziging ( aantal plaatsen/andere datum…) wendt u steeds tot hetzelfde medium 
(GSM of e-mail) als dat waar u oorspronkelijk hebt gereserveerd.

■ Kent u iemand die dit krantje niet ontvangt en het wél wenst te ontvangen:
Geef zijn/haar naam en adres door aan het ZT-secretariaat ( gegevens op voorpagina)
en het krantje zal dan onder omslag worden toegezonden.

  

 
 

     
     

   
  
  
   

 
   

   
   

   
   

 
  

     

  
   

 
   

 
  

  

  

poleyn | ttaannkk tteecchhnniiccss..bbee

DE COMPLETE TANKSERVICE
Tankcontrole : ultrasoon en vacuüm
Reinigen van onder- en bovengrondse tanks
Opschuimen en uitgraven van oude reservoirs
Uitbreken van keldertanks en ketels
Verkoop en plaatsing van nieuwe installaties
Reinigen en afregelen van brander en schoorsteen
Saneringen, Milieuadvies, Projectopvolging 

Ondergrondse mazouttank

Bovengrondse mazouttank

Gastank

Kappaertstraat 
B- Zwevegem
Tel. + ()   
Fax + ()   
info@tanktechnics.be
www.tanktechnics.be

Kolencontainer Pelletcontainer
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(vervolg op blz 6)

RHIZO
–
COLLEGE
Zwevegem

infoavond
vr 29 april 19-21 u.
Sint-Niklaasstraat 22

www.rhizo.be

tende
by Rejotex
de kunst van raamdecoratie

Otegemstraat 325
8550 Zwevegem
056 77 33 77
info@rejotex.be
www.rejotex.be

Openingsuren :
woe tot vrij 10u tot 12u

en 14u tot 18u
za 10u tot 12u en 14u tot 17u
dinsdag op afspraak

Barbara Bossuyt
Leopoldstraat 33 A
B-8550 Zwevegem
www.esthetiekbossuyt.be

De regisseur over ‘PIER’
In PIER leren we een jonge man, ‘ne rare gast’,
kennen. Zijn ouders hebben hem zo genoemd, ja. En
hij werd er veel en vaak mee gepest. Want, meester,
de pier, die ligt toch in Blankenberge? Toch hebben
zijn ouders, vooral zijn ma, Pier geleerd steeds het
goede te doen. Ten dienste te staan. En dat heeft
Pier ook altijd gedaan. Tot er iets knakt. Tot het hem
niet meer lukt. Hij breekt met zijn vriendin en gaat
alleen wonen in een klein appartementje. 150 euro
in de maand. Back to basics. De mensen die hij daar
ontmoet en leert kennen, helpen hem ook niet echt
vooruit. Ze roepen herinneringen op, halen
frustraties naar boven. Wanneer daarenboven een
bezoek van een prostituee met een sisser afloopt en
zijn ex-vriendin hem ook nog eens opzoekt, ontstaat
er kortsluiting.

‘PIER’ is een bijzonder en, bij momenten, zeer
herkenbaar portret van de mens van vandaag die
ondanks alles en tegen beter weten in ‘zijn best
doet’. Als iemand vraagt hoe het gaat, antwoorden
de meeste mensen altijd met ‘Goed!’. Maar wie weet

wat er werkelijk in hen omgaat. 
Toen verleden jaar een vriend van mij zijn eigen

restaurant kort en klein sloeg, was iedereen er snel
bij om hem te beoordelen en te veroordelen, zowel
op de sociale media als in real life. Hoewel hij
eigenlijk een crème van een gast is, die even niet
meer kon (of wou?) voldoen aan de hoge
verwachtingen die steeds maar weer gesteld
worden. Er zijn meerdere recente voorbeelden van
zowel jonge als oudere mensen die bezwijken onder
de druk, bij wie de stoppen om de één of andere
reden wel eens doorslaan. Op de repetities hebben
we onder andere ook gepraat over Kim De Gelder,
over de man die in Heusden onlangs enkele mensen
zomaar terroriseerde en verwondde …

EEN PRODUCTIE VAN

HET Z
WEVEGEM

S

TEA
TER

Avelgemstraat 1 - 8550 Zwevegem
Tel. (056) 75 73 85

www.nicolas-virginie.be
Open op dinsdag t.e.m. vrijdag van 10u - 18.30u.
zaterdag van 10u - 18.00u. - Gesloten op maandag

Nicolas & Virginie
Auteur: Jan Sobrie
Regie: Gino Debeyne

TRAGIKOMEDIE
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BLOEMENPARADIJS
Otegemstraat 319 - 

ZWEVEGEM
Tel. (056) 75 55 25

www.bloemenparadijs.be

FULL HOUSE
HOTEL

Burgemeester Pyckestraat 35B - Kortrijk
056 21 00 59

info@full-house.be - www.full-house@be

MOG E L I J K  E L K E  DAG

20 euro per persoon

wel reserveren a.u.b.

Een buffet met de heerlijkste desserts, 
al dan niet aangevuld 

met hartige hapjes en brood,
en geserveerd met koffie of thee.

Vanaf 10 personen - Vanaf 28 euro pp.

Voor zij die liever 
niet vroeg uit de veren zijn en

graag zondigen in stijl…

Afternoon HIGH TEA

ONTBIJT ROYALE

Ik wou van ‘PIER’ niet enkel een rauwe, maar tegelijk een beetje een warme
voorstelling maken. Voor mij is dit een oefening in empathie tegenover
mensen die soms eens de, o zo begeerde en gepromote, controle verliezen.
Ik vind Pier een sympathieke loser. Want bij het bekijken van het verhaal
zou je je kunnen beginnen af te vragen hoe wij eigenlijk dagelijks door onze
omgeving worden gemanipuleerd. En als je er niet in meegaat ben je een
bizarre pier, zoals iemand tijdens de repetities opmerkte.
Zoek vooral niet naar een duidelijke chronologie, want die is er niet. ‘PIER’
is een inkijk in een hoofd onder hoogspanning, een warhoofd, het doolhof
van een gewone jongen. Het is er vreemd toeven, akkoord. Nu eens
passioneel, soms wat realistischer, dan weer absurd. Maar het helpt ons
misschien om ook te blikken met mededogen, een gevoel dat we onderweg
wel eens kwijtraken.

Gino Debeyne

(vervolg van blz 5)
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De schrijver zelf over ‘PIER’
Jan Sobrie: ‘Iedereen heeft een donkere
kelder in zijn lijf. We hebben allemaal
slechte gedachten. Sterke, agressieve
fantasieën. Maar we denken het, we
voeren het niet uit. Pier is een studie
over het aftasten van die grens. De grens
tussen realiteit en fantasie. Dit was het
uitgangspunt voor zijn schrijfsels.
Telkens opnieuw is het schrijfproces een
zoektocht naar dat prachtige
beeldhouwwerk dat in je hoofd zweeft.
Je begint met alles wat in je zit .... je pent
het neer en dan begin je aan het
moeilijkste werk: kappen. De
voorstelling is zeer fragmentarisch
opgebouwd, zoals in een verschrikkelijke
nachtmerrie. Mijn betrachting is dat de
mensen die in de zaal zitten, achteraf
hun auto instappen en met 100
verschillende puzzels naar huis rijden.
Een puzzel die nazindert, die je
ongemakkelijk doet voelen maar die je
ook troost.’

Over de schrijver : Jan Sobrie
Jan Sobrie studeerde aan de toneelafdeling van het RITS
in Brussel. Als jonge acteur/regisseur/auteur werd hij al
met tal van prijzen bekroond. Voor een jong publiek
maakte hij bij de Kopergietery o.a. de monoloog Titus
(2006), geselecteerd voor Het Theaterfestival, en
speelde hij in De papa, de mama en de nazi, een
coproductie met Theater Antigone. Bij HETPALEIS
speelde hij o.a. in Pubermensch (2005), waar hij ook
mee de tekst voor schreef, bij BRONKS in Rouwdouwers
(2008) en Enkele Reis (2009) – ook in coproductie met
Antigone. Bij Theater Antigone creëerde Sobrie al de
voorstellingen Fimosis (geselecteerd voor het
Theaterfestival 2006), Hola que tal en Enkele Reis
(coproductie BRONKS). Pier is het resultaat van de
jongerenwerking 2011 van Theater Antigone.

ADVIESKANTOOR
VOOR HANDEL,
FINANCIEN EN VERZEKERINGEN
BVBA

BARREZEELE
Kortrijkstraat, 87 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 61 71
e-mail: barrezeele.liesbeth@skynet.be 

Fax. 056 75 40 25

 
 

Tel. 056 75 48 00
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Kraaibosstraat 6 - 8552 Moen
Tel. 056 456 451 - www.lavastamondo.be
Open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 u
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garage vandeghinste
specialiteit bmw

frederic.vandeghinste@telenet.be

pannebakkersstraat 6+
8552 moen

0473/240368

Otegemstraat 86 - Zwevegem
tel. (056) 75.57.66

www.brillendokter.be
www.optieksaey.be
info@optieksaey.be

Open van 9 tot 12 uur 
en van 14.00 tot 18.30 uur
Zaterdag tot 17 uur
zondag en maandag gesloten

Sebas
otegemstraat 2
8550 zwevegem
tel. 056 75 62 60

open : elke dag vanaf 10 uur
op dinsdag open vanaf 7 uur

gesloten op woensdag

www.tavernesebas.be

Over de regisseur: Gino Debeyne
Hebt ge de nieuwen al gezien? De nieuwe regisseur?
Tis Gino Debeyne : man, echt-genoot, papa, leraar Toneel en
Repertoirestudie in STAP Roeselare, leraar Nederlands in
Prizma Campus College, kattenvriend, wijn en gin tonicdrinker,
half Vlaming half Portugees, saudade, lief-hebber van
literatuur en toneel.
Gino: mijn ouders hebben me zo genoemd: ze twijfelden
tussen Marino en Gino. Al een geluk!
Van taktische tovenaar tot dromerige dichter, van ziekelijk
zoontje tot fuckend festenbeest, van travestiete troela tot
ratelende regisseur, van borderline boontje tot karaktervaste
koele koning. Sinds oktober 1981 speelde ik zo’n 40 rollen.
Regelmatig ook eens aan het regisseren. Enkele recente
stukken: ‘Tartuffe’ (Molière, Vereenigde Vrienden, Roeselare,
2013), ‘Fimosis’ (Jan Sobrie en Peter Monsaert, Theater
Platteau, Izegem, 2014) en ‘De broers Geboers’ (Arne Sierens,
Kunst en Vreugd, Hooglede, 2015).
Toneel is méér dan mijn werk. Méér dan een passie. Het houdt
het kind én de mens in me wakker. Het laat mijn verbeelding
levendig.  Het is mijn duistere kant. Mijn “Dexter”. “Theatre.
Sometimes it sets my teeth on edge, other times it helps me
control the chaos.”
Mijn papa die zelf speler en regisseur was nam me mee op de
scène en achter de schermen, waar ik alle mogelijke
geneugten van het theater ontdekte. Mijn mama was onze
grootste supporter. Mijn vrouw, dochter en zoon mijn beste
barometers. 

Otegemstraat 31 I Zwevegem I 056 75 45 77
oriento@skynet.be I www.oriento.net
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drukkerij            marc vercaemst

OTEGEMSTRAAT 284    ZWEVEGEM

Open van 9 -12 uur  en  van 14 -18 uur   of op afspraak

Gesloten van zaterdag 16 uur tot maandag 16 uur

056 75 55 94
drukkerij@vercaemst.be

www.vercaemst.be

GEBOORTE-
KAARTJES

ROUW- 
DRUKWERK

NAAM- & 
ADRESKAARTJES

JUBILEUM-
DRUKWERK

HUWELIJKS-
AANKONDIGINGEN

ONTWERP 
VORMGEVING
REALISATIES

ADMINISTRATIE- 
DRUKWERK

UITNODIGINGEN
ANTWOORDKAARTEN

FOLDERS &
BROCHURES

EIGEN    MAANDBLAD

PICCOLO
� ,

www.vercaemst.be

PRIELS
SLAAP- EN WOONPLEZIER

OMMEGANGSTRAAT 25
8540 ST.-LODEWIJK-

DEERLIJK
(achter de kerk)
TEL. 056 77 87 88

OPEN: • Dinsdag tot en met
vrijdag: 14u00 - 18u30

• Zaterdag van 10u00 - 12u00
en van 14u00 - 18u00

• Zondag en maandag gesloten
• In de voormiddag op afspraak

Januarikind: koppig, taai en onhandig, maar immer
vrolijk, warmvoelend en gul. Altijd vechtend tussen
hoofd en hart. Dolend en tsjolend. Een pekker, dat
ook.
Overweldigd en geïnspireerd door alchemisten die
begerig onder mijn dons sluipen en mij aanspreken.
Het geil dat van hun lippen lekt bewaar ik in een
bokaal voor overdag. David Lynch, Wim Helsen,
Bryan Ferry, Arnon Grunberg, Jeroen Brouwers,
Herman Van Veen,  Sibelius, Thierry Robin, Paolo
Giordano, Olympique Dramatique, Dexter Morgan,
Patrick Süskind, Dirk Tanghe, Leo Pleysier, Ivo Van
Hove, the Smiths, the Triffids… om er maar een
paar te noemen. Caiperinha voor de ziel.
Ik regisseer graag. Allemaal beelden die op u af
komen met en zonder klank. Ik verzin mijn eigen
verhalen daarbij. Ik kijk ook graag naar mensen. Ik
hou heel veel van mensen. Ik hou van heel veel
mensen. Als ge lang genoeg naar iemand kijkt,
ontdekt ge altijd iets schoons. En dat leg ik vast.
Hier. Vanboven. Dat is mijn ontspanning.
En ik hou waanzinnig veel van de teksten van Jan
Sobrie. Het begon allemaal met ‘Fimosis’ waardoor
ik omvergeblazen werd en dat ik bij Theater
Platteau mocht regisseren. Die tekst, dat verhaal,
de stijl… zo verpletterend schoon en eigentijds. En
dat heb ik nu ook weer met ‘Pier’, jongens toch, het
zit allemaal zo waanzinnig dicht op mijn vel.
‘Theater is de crème fraîche op de maatschappij:
echt nodig is het niet, maar wel lekker.’ (Jan Sobrie)
Wat ben ik een geluksvogel!

GINO DEBEYNE
(op het strand 
van Cadzand)
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Luxemburglaan 13 - 8550 ZWEVEGEM
Tel. 056/75 44 55
GSM 0476 51 63 64
patrickclarysse@skynet.be - www.e-pc.be

Persoonlijke service,
onze troef,
uw voordeel !

Agentschap 
Dirk Desmet

056/75 65 63 - info@agdirkdesmet.be
www.agdirkdesmet.be

Ommegangstraat 10 - 8550 Zwevegem

Open van 10-22u. - gesloten op dinsdag
en woensdagmiddag (terug open om 16u.)

Over de Cast

Vincent Vanhoutteghem speelt Pier:
‘Soms wou ik dak nen uil was, die leven ’s nachts. ’s Nachts ziet
ge de ware aard van de mens. Licht is een stomme uitvinding.
Ik hou van het donker. Overdag duwt iedereen op zijn rem.
Overdag zeggen we niet wat we denken.’
Bieke Vanlaeken speelt Helena, Piers ex-vriendin:
‘Geen avance. Hij heeft de deur forte toegeslagen. Ik ben zo
hard aan ’t hopen op ne Koda. Maar aan zijn gezicht te zien was
’t een dubbele maatstreep.’

Martine Degraeve speelt Melanie, kassierster in Delhaize:
‘Hij zag mij verzeker nog zitten. Ik had de langste rij en toch
koos ie voor mijn kassa. ‘k Voelde wel dattie keek naar mij.’
‘Mieke Vanoverberghe speelt Yvette, een hobbykok:
‘Ik heb Meus zijn scampi diabolique klaar gemaakt en tongskes
van de boerinnenbond.’
Sylvia Delabie speelt Svetlana, een prostituee:
‘First time? Nervous?’
Eugène Delabie speelt Nico, uitbater van het homocafé ‘De
Toverfluit’:
‘Ik ben ekik naar de spoed geweest met mijn neus, ik dacht den
diene is gebroken. Ik kom daar toe in die kliniek. Ik zet mij in die
wachtzaal, wat zie ik..’
Magda Callens speelt Georgette, buurvrouw van Pier:
‘Ge kunt veel beter ademen. Der is meer zuurstof zonder diene
gyproc.’
Roos Courtens speelt Jacqueline, buurvrouw van Pier:
‘Ik ben de die van 213. Met dat tapijtje, hé. Maar ge moogt
Jacqueline zeggen.’
Caroline Taeckens speelt Carla, een verpleegster:
‘Ik heb nen droom die altijd terugkomt. Ik sta in een rood kleed
op de begrafenis van dat ventje. Zijn ouders kijken naar mij met
van die zwarte biljartballen in hun ogen .En dan schiet ik wak-
ker, nat in t’ zweet. En dan denk ik aan Pier. Merci, fluister ik
dan.’
Jan Vanden Berghe speelt Fred, een telenetverkoper:
‘Sorry ik stond op repeat.’

Auteur: Edmond Rostand
Bewerking: Pavel Kohout
Vertaling: Walter Tillemans
Muzikale leiding: Steve De Veirman

Regie: Dirk Crommelinck

Auteur: Jan Sobrie

Regie: Gino Debeyne

Cyrano de Bergerac. Vechtjas. Nam het ooit in zijn eentje op tegen wel 
100 man. Zo wordt verteld. En won! Dichtte schermend, en passant, 
een sonnet. Want Cyrano is ook een liefhebber van het woord.
Hartstochtelijk dichter. Ook hartstochtelijk trouwens in zijn liefde voor 
zijn wondermooie nichtje Roxane.
Althans in zijn binnenste, want zijn liefde openlijk verkondigen, durft 
hij niet. Tussen hem en Roxane staat... zijn afzichtelijke neus! Tot over-
maat van ramp verliest Roxane haar hart aan een nieuwe soldaat in het 
regiment, Christian. Die retourneert haar liefde en wil dadelijk ‘aan de 
slag’ met zijn verovering. Geen woorden maar daden. Roxane eist ech-
ter van hem eerst poëzie, dan pas daden. Christian in zak en as, want 
niet gemaakt om zijn gevoelens op rijm te zetten. Cyrano biedt hem 
een oplossing : hij zal ‘hun’ liefde bezingen in dichterlijke beeldspraak, 
Christian wordt het ‘gezicht’ van die liefde.
Zullen ze samen Roxane veroveren? Edmond Rostand schreef een 
heerlijk tragikomisch liefdesverhaal in de traditie van ‘de schone en het 
beest’.

‘Hebt ge de nieuwen al gezien?
Zijn persiennes zijn al heel de week naar beneden.
Maar hij is thuis ze ... Ik heb hem zien lopen op de gang.
Ik heb het gezien door mijn gaatje. Tis Pier.
De concièrge heeft het mij gezegd in de lift. Pier ...
Speciale naam, hé. Is dat Zweeds of komt dat van Pière?’

Pier is ne rare gast. 
Een stil water met ne diepe grond. 
Dat moeten ze allemaal gedacht hebben toen ze hem 
den eerste keer zagen... 
Iedereen heeft een litteken. Het herinnert u eraan dat ge geleefd hebt,
Die glazen kast op uwe kop ... Of diene keer dat ge met uwe vélo zijt 
gevallen. Met uw kin op de boord van ‘t plankier, en maar bloeden ...

Pier is ne rare gast. Ne sympathieke loser.
Weg van huis. Weg van werk. Weg van de wereld.
Zo ene waarvan dat ge denkt, dat is niets voor mij...
En toch was ’t chemie.
Ne vuurbal.

Speeldata : vrijdag 13, zaterdag 14, dinsdag 17, vrijdag 20, 
zaterdag 21, woensdag 25 en vrijdag 27 november 2015

Speeldata : vrijdag 29, zaterdag 30 januari, dinsdag 2, vrijdag 5, 
zaterdag 6, woensdag 10 en vrijdag 12 februari 2016.

Speeldata : vrijdag 15, zaterdag 16, dinsdag 19, vrijdag 22, 
zaterdag 23, woensdag 27 april en vrijdag 29 april 2016 

ARME 
CYRANO

(Cyrano de Bergerac)

TRAGIKOMEDIE TRAGIKOMEDIE

Auteur: Eric Assous

Vertaling en regie: Jef Depaepe

Met de bitterzoete komedie “Echtelijke illusies” verruimt Eric Assous 
het klassieke maar eeuwig jonge thema van de man-vrouwrelatie (bin-
nen het huwelijk) met een vrij brutale variante. Jeanne en Maxime zijn 
al jaren getrouwd, en dat huwelijk is, op grond van beider wijsheid en 
respect voor elkaar, duurzaam en stabiel. Kortom, ze zijn gelukkig. Tot 
nieuwsgierigheid de kop opsteekt ...
Op een dag vindt Jeanne het tijd voor een ‘stand van zaken’: “Ge zegt 
mij hoeveel affaires ge tijdens ons huwelijk hebt gehad, en ik doe het-
zelfde ... Ge geeft mij een getal, ik geef u een getal. Maar geen namen!”
Een heikele vraag, die de bonafi de maar oeverloos jaloerse echtgenoot 
niet alleen in verlegenheid brengt, maar ook furieus maakt. Wat volgt 
is een grappig, intelligent spel van aanval en verdediging, dat een ver-
rassende wending krijgt, als vriend Claude dit delicate scenario bin-
nenstapt.  Er bestaat geen leugen zonder gevolg, geen waarheid zonder 
gevaar. Wat blijft er uiteindelijk over van Maxime’s vriendschap voor 
Claude? En van zijn huwelijk? Heeft Oscar Wilde dan toch gelijk, als 
hij stelt dat een gelukkig huwelijk uit meer dan twee personen bestaat?
De Franse toneelauteur Eric Assous, die als geen ander met spanning, 
humor en verbale steekspelen het publiek kan amuseren, won met 
dit stuk de Molière 2010 voor de beste auteur. Het Zwevegems Teater 
brengt de creatie voor Vlaanderen en Nederland.

BITTERZOETE KOMEDIE

(L’illusion conjugale)
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KEUKENS - LIVINGS - BADKAMERS
SLAAP- EN WERKRUIMTES

Atelier : Verzetslaan 15 - 8552 Zwevegem-Moen
Bellegemstraat 52 - 8550 Zwevegem
tel. (056) 75 93 17 - fax (056) 75 44 98

bvba

Voorstraat 36 • B-8500 KORTRIjK
Tel. (056) 21 98 17 • Fax (056) 20 36 63

Lic. Cat. A 5965  B.R. REIZEN
e-mail : kortrijk@neckermann.be

Laat je van de wéreld genieten !

UW NECKERMANN VAKANTIE
MET DE LAAGSTE-PRIJS GARANTIE

Zwevegems Teater
Laat je genieten van de theaterwereld !

Geachte lezer van het ZT-krantje,

Het zal u, attente bezoeker van onze voor-
stellingen, niet ontgaan zijn dat, tijdens de
voorstellingen van dit 55ste seizoen, in de
foyer van het theatercentrum een speciale
plaats werd gereserveerd voor een terugblik
op 50 jaar ZT-krantje. Het ZT-bestuur leende
voor eventjes de pen van Jo en staat even
stil bij deze bijzondere verjaardag.
Wie het ZT een beetje gevolgd heeft tijdens
de afgelopen decennia weet dat het ZT-
krantje eigenlijk synoniem is voor de bezie-
ler ervan Jo Barrezeele. Jo is tijdens de hele
periode niet alleen hoofdredacteur geweest
maar eveneens chef publiciteit, chef samen-
stelling en opmaak, verantwoordelijk uitge-
ver, ... Maw Jo is het ZT-krantje en het ZT-
krantje is Jo ! Hijzelf zal dit uiteraard met
klem ontkennen en inderdaad, in elk krantje
geeft de regisseur zijn visie op het aange-
kondigde stuk ; de advertenties worden bin-
nengehaald door een aantal leden van het
ZT en uiteraard gaat Jo zelf niet aan de druk-
pers staan maar het is wel Jo die telkens
weer bij de regisseurs gaat aankloppen om
toch maar dat artikel binnen te krijgen voor
de deadline. Hij is het die met zijn gekende
diplomatie jaar na jaar de leden overtuigt
om toch maar weer op pad te gaan en
mogelijke adverteerders aan te spreken
voor het plaatsen van een advertentie. En
steeds opnieuw valt het resultaat exact op
tijd in méér dan 7000 bussen met als doel de
activiteiten van het Zwevegems Teater wijd
verspreid kenbaar te maken. Dit reeds 50
jaar lang. Bijna een volwassenenleven lang ! 
Tijdens één van de voorstellingen van
Echtelijke Illusies zat ik alleen in de foyer in
afwachting van de pauze. Het was er stil. Af
en toe hoorde ik onverstaanbare dialogen
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 Bellegemsestraat 46, Bellegem  056/20 23 20 
 

 www.wijnenamphora.be  info@wijnenamphora.be 

ELKE MAAND PROMOTIES 6 + 1 GRATIS 
 

VOOR AL UW FEESTEN 
GRATIS GLAZEN 

TERUGNAME OVERSCHOT 

 

Guido Gezellestraat 43 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 72 14 - 056 75 83 76

Fax 056 75 59 24 - Gsm 0475 62 00 47
www.asfaltwerken-vandenbulcke.be
info@asfaltwerken-vandenbulcke.be

dragonderdreef 22 � 8570 vichte
tel. +32 56 77 76 52 � fax +32 56 77 59 49

info@drukkerij-vanoverbeke.be
www.drukkerij-vanoverbeke.be

drukkerij - uitgeverij

digitaal drukwerk
printen op groot formaat

vanoverbeke

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD ANZEGEM

Bakkerij
S o e n s
Bellegemstraat 61
8550 ZWEVEGEM
TEL. 056-75 58 56

Twee Molenstraat 1 - 8550 Zwevegem
056 90 79 80 - info@zenconcept.be

vanuit de theaterzaal binnen sijpelen. Het licht was gedempt en ik wandelde langs de
panelen aan de muur waarop méér dan 200 voorpagina’s van de ooit verschenen krant-
jes waren gekleefd. Ik kon hier en daar flarden van het openingsartikel lezen. Ik vermoed
dat Jo ze op enkele uitzonderingen na allemaal zelf geschreven heeft. Mijn gedachten
dreven weg en het was alsof ik de scherpe stem van de vroegere bioscoopjournalen in
mijn oren hoorde schallen. Die woordkeuze en zinsconstructies van de beginjaren

komen nu zo archaïsch over. Toen was het
hip en getuige daarvan de bewuste keuze
van het begin af om de voorkeurspelling
over de hele lijn te gebruiken. Zo werd en
wordt de naam van het ZT nog steeds
geschreven zonder de letter H en bijgevolg
momenteel afwijkend van de woordenlijst
der Nederlandse taal. Intussen is het
Zwevegems Teater en ook Jo in het krantje
afgestapt van de voorkeurspelling maar een
naam verander je niet zomaar en blijven we
daar, hardnekkig in de boosheid, de letter H
negeren. Maar dit terzijde, terug naar het
ZT-krantje waarvan ik met enige nostalgie
de eerste persartikels aan het lezen was. Jo
kondigde steevast de eerstvolgende pro-
ductie aan met alle praktische info over
plaats, dag en uur van de voorstellingen.
Vaak gaf Jo ook een terugblik over de voor-
bije productie of seizoen en keek hij ook
reikhalzend uit naar wat nog moest komen.
Het moet voor Jo dolle pret geweest zijn
toen het ZT eind de jaren 70 en het daarop-
volgend decennium bijna jaarlijks de hoofd-
prijzen van alle toneeltornooien aan zijn
palmares kon toevoegen. De ZT-kranten-
koppen verhullen dan ook niets  en gaan in
crescendo van “… triomfeert opnieuw…”
over “…wint voor de 4de maal…” tot “…wint
nu ook het Jubileumtornooi…”. Ik hoor
zowaar het bioscoopjournaal de blijde
boodschap brengen. Soms was het krantje
ook de bode van minder goed nieuws. Bij
het overlijden van ZT-leden of oud-leden
werd dit door Jo op een passende manier in
het krantje opgenomen. Eén keer werden
twee volledige bladzijden ingenomen door
een dankbaar herdenken bij het overlijden
van huisregisseur Raf Lesage in april 1995.
Merkwaardige archiefstukken om op een
koude winteravond terug ter hand te
nemen en in weg te dromen. Wie de vele
stukjes leest die Jo schreef door die 50 jaren
heen voelt bijna in levende lijve hoe het ZT
leefde, evolueerde, triomfeerde en ook
eens een mindere periode kende want
steeds waren ze geschreven door één van
de stichters van het ZT met een passie en
inzet die weinigen hem zullen nadoen. 
Mijnheer de hoofdredacteur, ter gelegen-
heid van dit gouden jubileum van het ZT-
krantje veert een ganse zaal lezers recht uit
hun zetel en geven u een staande ovatie als
dank voor dit meesterwerk. 
Het is een eer en waar genoegen u als
bezieler en vriend in ons theatergezelschap
te mogen hebben. Alle leden van het ZT,
van jong tot oud buigen met veel respect. 
Jo van harte bedankt.

Tijl Ceulenaere, namens het ZT-Bestuur
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Tuincreatie Wouter Igodt bvba

0486 65 85 95
www.tuinenigodt.be   -   tuincreatie@igodt.be

CAFE ‘T HOEKSKE
Bij Marnix en Jannick

Sfeervol café 
met zonneterras achteraan

Van dinsdag tot zondag 
open vanaf 9 uur. 

Gesloten op maandag en 
zondag van 13 tot 17 u.

Lokaal:
Biljartclub “Just For Fun”
WTC “St. Paulustrappers”

Duivensport “De Sportvrienden

Deerlijkstraat 19 - 
8550 Zwevegem

KWALITEITSSLAGERIJ
TRAITEUR

Specialiteiten :
• verfijnde charcuterie

in eigen huis vervaardigd
• feestelijke gebraden
• fondue
• gourmet
• barbecue
• koude vlees- en visschotels

Ieder weekend : kip aan 't spit
en warme ribbetjes

AVELGEMSTRAAT 25
8550 ZWEVEGEM
Tel. (056) 75 54 57

B.V.B.A

ALLEGAERT  M. & P
Stasegemsesteenweg 181

Acacialaan 5
8530 Harelbeke

Sanitair
Lood-& zinkwerken

Asphaltwerken
Gasverwarming

Tel. 056 218 419
Tel.&Fax 056 227 310
Gsm 0474 492 429

Demeesterstraat 2, 8550 Zwevegem

WASSEN | DROGEN | STRIJKEN

Altijd gratis parking ! 

Nieuwe propere 

machines !

Open 7 dagen op 7 van 6u30 tot 21u30 • Zeepautomaat & geldwisselaar beschikbaar

• 8 droogkasten

• Volautomatisch wassalon 
• Milieuvriendelijke machines
• Strijkrol 2 m breedte

• 3 types wasmachines: 
 8 kg - 14 kg - 20 kg 
 (vb. voor donsdekens)

lange munteplein 7 bus 11   |   8500 kortrijk   |   naast buurtbibliotheek
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Dumolinlaan 7  -  8500 Kortrijk
T 056 21 01 07  -  F 056 21 31 48
jo@drukkerij-vandenbulcke.be
www.drukkerij-vandenbulcke.be

Kapsalon Ann
Dames & Heren

Ellestraat 58
8550 ZWEVEGEM
056 75 41 44
0497 90 91 49

Gesloten op dinsdag
OP AFSPRAAK

Franck Provoost
FP-Automation BVBA, Tuinwijklaan 98, 8501 Kortrijk-Bissegem
T 056/51 06 44 - F 056/51 06 55 - G 0478/480125
E info@fp-automation.be - URL www.fp-automation.be

- Electriciteit (industrie en privé)
- Automatisatie
- Zonnepanelen

- Netwerk
- Domotica

- Camerabewaking
- Toegangscontrole

- Branddetectie
- Alarmsystemen

Beveiliging :

NAESSENS Christophe n.v. - Otegemstraat 14 - 8550 ZWEVEGEM
tel. 056/75 51 33 - fax 056/75 84 57 - e-mail : info@naessens-nv.be - web : www.naessens-nv.be

ARGENTA SPAARBANK & ALLE VERZEKERINGEN 

Zwevegemsestraat 163
8530 Stasegem (rondpunt Bekaert-Zwevegem)

T 056 21 93 96   F 056 21 25 49
E info@huysentruyt.be

NIEUWE & TWEEDEHANDS WAGENS
Bekijk onze auto’s op www.huysentruyt.be

SPECIALISATIE
Audi & Volkswagen

WAT VOORBIJ IS
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AD ZWEVEGEM
KORTRIJKSTRAAT 59
8550 ZWEVEGEM

Openingsuren :
Ma : 13.00 - 19.00 u
Di-za : 08.30 - 19.00 u
Zo : 08.30 - 12.30 u

HUIS (VER)KOPEN ?
www.vastgoedvandamme.be

tel. 056 35 20 35

Hoogstraat 15 • 8554 Zwevegem
Tel. 056 75 65 45 • Fax 056 70 35 52
info@balladehof.be • www.balladehof.be

RESTAURANT-FEESTZAAL-TAVERNE

Gesloten op dinsdagavond en woensdag.
tijdens de winter : 

maandag- en donderdagavond
enkel op reservatie

EEN PRODUCTIE VAN
HET ZWEVEGEMS 

TEATER

UIT HET GROTE ZT-FOTOBOEK
Foto’s Johan Hespeel



Nijverheidslaan 51 - 8540 Deerlijk
Tel. 056/77 58 81 - Fax (056) 77 59 90

www.delaere.com

WEIGHING SYSTEMS

BLOKELLESTRAAT 157A
8550 ZWEVEGEM
Tel. 056 75 50 19

VERZETSLAAN 9
8552 MOEN

Tel. 056 300 700

MET DANK 
AAN ONZE ADVERTEERDERS
Ook dit seizoen weer hebben 

70 handelaars,kantoren voor dienstverle-
ning, kleine en middelgrote bedrijven,

een advertentie in dit ZT-krantje
geplaatst, veelal uit sympathie, als steun.

Door hun advertentie zijn wij in de
mogelijkheid dit krantje uit te geven en

daardoor kunnen wij ook onze eigen ZT-
reclame verzorgen en u - ons publiek -

informeren over onze producties.

Beste adverteerders:
Het ZT-krantje is een veelgelezen blad. Het fungeert als uitnodiging en bevat
veel nuttige informatie voor de bezoekers van onze voorstellingen. Driemaal
per seizoen - bij iedere productie van het Zwevegems Teater - wordt het
door Bpost verdeeld in alle brievenbussen van deelgemeente Zwevegem en
onder omslag verstuurd naar nog eens 1300 adressen buiten Zwevegem.
Het wordt gedrukt op 8000 exemplaren. Bovendien wordt de naam van uw
firma opgenomen in de lijst van sponsors, die voorkomt op de website van
het Zwevegems Teater.
Beste ZT-leden, geacht publiek, alle lezers van dit krantje:

HANDEL BIJ VOORKEUR MET ONZE ADVERTEERDERS, 
zij steunen uw Zwevegems Teater!
U doet er hen (en ons) een plezier mee.

Zij zien uit naar respons. Een tip: verwijs bij uw bezoek aan hun zaak 
naar hun advertentie in het ZT-krantje.

Uw Zwevegems Teater communiceert!

- Folder met volledig jaarprogramma:
vóór aanvang van het ZT-Toneelseizoen

- Dit ZT-krantje:
vóór aanvang van ieder van de 3 ZT-producties

- De website www.zwevegemsteater.be:
op elk moment te raadplegen

- De ZT-Facebookpagina:
https://www.facebook.com/zwevegemsteater


