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Mijn slappe komedie
voor vier mensen,
een handjevol personeel
en een tafel die niet vrijkomt.
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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

Doorlopend open van 6 u. tot 19 u.
Zaterdag van 7 u. tot 12 u 30.
Gesloten op zondag.

- Valideringscentrum Lotto
- Tiercé
- Bingoal
- Nieuwkuis

Bellegemstraat 46
8550 Zwevegem
Tel. 056 75 40 45
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garage vandeghinste
specialiteit bmw

frederic.vandeghinste@telenet.be

pannebakkersstraat 6+
8552 moen

0473/240368

eigen fabricatie
rolluiken
renovatie
nieuwbouw

Hagewindestraat 125
8930 Menenwww.duralu.be

Besef, beste lezer, je maakt een historisch moment mee. Als je dit leest,
heb je de laatste editie van de ZT-krant vast. Voor nostalgische zielen
onder ons: een collectors item (als je ’t mij vraagt).
Wij schrijven november 1966. In de parochiezaal van Zwevegem wordt
‘de nobele Hendrik’ opgevoerd. Bij deze gelegenheid lanceert het
jeugdtheater van dienst een nieuw initiatief: een eigen krantje. Van dan
af verschijnt de ZT-krant onafgebroken drie tot vier keer per jaar.
Jo Barrezeele, PR-verantwoordelijke, is redacteur van dienst. Al die
jaren zal hij de ploeg aansturen die bij iedere productie de ZT-krant bij
de mensen brengt.
Een theaterkrant uitbrengen is een hele klus: adverteerders werven,
informatie over het stuk verzamelen, redactionele teksten schrijven, de
plakploeg briefen, afspraken maken met de drukker en Bpost… Te veel
om op te noemen.
52 jaar lang heeft Jo dit stijlvol, nauwgezet en met veel enthousiasme
gedaan. Van de ene deadline naar de andere, het is niet iedereen gege-
ven.
Dankjewel, Jo, voor zoveel engagement bij de realisatie van onze thea-
terkrant. Dankjewel ook, Kolet, om onze redacteur met raad en daad bij
te staan.
De ZT-krant is steeds een prachtig medium geweest om het Zwevegems
Teater bij het publiek bekend te maken en de toeschouwers over de
producties te informeren. 
En hoe worden wij in de toekomst geïnformeerd, hoor ik je vragen?
Vanaf het volgend theaterseizoen wordt Zwevegem en omstreken geïn-
formeerd via de Piccolo, het blad dat iedereen leest…
Abonnees ontvangen een uitnodiging met de post: een pluspunt als je

Het ZT-krantje is niet meer, 
leve de redacteur!

kiest om een abonnement te nemen.
Maar we willen vooral inzetten op nieuwe media. Naast
onze website ( zwevegemsteater.be) en onze facebook-
pagina (nl-nl.facebook.com/zwevegemsteater) kan je
voortaan ook intekenen op een digitale nieuwsbrief.
Een pak mogelijkheden dus…
Het Zwevegems Teater slaat een bladzijde om in zijn
grote bestaansboek. Jo Barrezeele en zijn ploeg hebben
een groot stuk in dit boek geschreven. We zullen dit niet
vergeten.
Maar het Zwevegems Teater schrijft onverminderd ver-
der en jij zal het geweten hebben!

Bart Opsomer, voorzitter
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vrijdag 4 mei
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www.rhizo.be
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 Avelgemstraat 37 • Zwevegem

tel. 056 75 76 79 • info@yvimat.be

www.yvimat.be

ja 
   graag , 

    kies dan 
voor Yvimat  !

Vlotte verkoop ? 
Mooie advertenties ?
Duidelijke website ?
Juiste prijs ?

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

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

Speeldata : vrijdag 13, dinsdag 17, vrijdag 20, zaterdag 21, 
dinsdag 24, woensdag 25 en vrijdag 27 april 2018

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

  
  

 

 
 

  
  

  

   
  

 

 

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

Louise en Ben zijn een gescheiden koppel.
Ze besluiten om, samen met hun nieuwe partners, op restaurant af te 
spreken om het over de verdeling van de caravan te hebben.
Blijkt dat er iets is misgegaan bij de tafelreservering. Daardoor moeten 
beide koppels noodgedwongen samen een hele tijd aan de bar wachten 
op een tafeltje in het overvolle restaurant.
Wanneer Ben erop staat dat het onderwerp ‘caravan’ pas aan tafel ter 
sprake mag komen, lijkt een ‘gezamenlijk, gezellig gesprekje’ op ‘een 
wandelingetje in een mijnenveld’.
De geestige, soms subtiel-venijnige dialogen in deze ‘slappe’ komedie 
staan garant voor een hoog amusementsgehalte waarbij ramptoerisme 
is toegelaten.

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

  
  

 

 
 

  
  

  

   
  

 

 

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

VAN MAGNE VAN DEN BERG 
REGIE: VINCENT VANHOUTTEGHEM
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MIJN SLAPPE KOMEDIE
VOOR VIER MENSEN,
EEN HANDJEVOL 
PERSONEEL
EN EEN TAFEL 
DIE NIET VRIJKOMT

 

 

Telkens om 19.30 uur stipt.

‘Een onbeholpen topkomedie’, ‘Hilarische discusssies’…in één woord:
’Geestig’, schreven de Nederlandse kranten na de première van dit stuk
met de ellenlange titel, die ik hier nu niet opnieuw neerschrijf, want u
vindt hem hiernaast, ten volle uitgeschreven. Probeer hem maar eens  in
één adem uit te spreken. Goed zo. 
Dat het over dé caravan gaat ziet u zo, onder de titel, maar is dat alles
waar het om gaat? 
Als u verder leest op de volgende bladzijden weet u of regisseur Vincent
Vanhoutteghem wat meer licht brengt over de ontmoeting van vier
mensen in een plaatselijk restaurantje. 
Een komedie inderdaad om ons 57ste speelseizoen af te sluiten, om met
een lach en heel veel lente op het gelaat, vol goesting, nu reeds naar ons
volgend toneelseizoen te kunnen uitzien. 
Dat Vincent van eigen huize is, nieuw als jonge regisseur bij uw
Zwevegems Teater, leest u als u verder bladert in dit krantje. En wie de
auteur is, Magne van den Berg uit Nederland, dat leest u ook. En nage-
nieten van wat mooi was, maar voorbij, nog even wegdromen bij 
de foto’s van ‘Minor Swing’, kunt u als u wat meer naar achteraan geko-
men zijt.
Als straks, zo wat rond eind april, het doek zal vallen over ons ZT-seizoen,
zullen wij - mét u, zo hopen wij - tevreden en voldaan kunnen terugblik-
ken op de drie voorbije producties.
‘Chocolade met peper’ (regie: Jef Depaepe) was fijn, een ‘feelgood’
komedie, en iedereen voelde zich goed. ‘Minor Swing’ (regie: Bart
Cafmeyer) was een pakkend verhaal, deed pijn, maar was o zo ontroe-
rend. En dat de ‘slappe’ komedie, die volgt, de kers op de taart zal zijn,
zult u met ons wellicht ervaren. Komen kijken!
Vriend lezer, je hebt op dit moment het laatste ZT-krantje in de hand.
Toen Eugène Delabie en ikzelf er 52 jaar geleden mee begonnen waren
wij nog bitter jong, student en ‘Jeugdteater’. Na 52 jaar heeft onze secre-
taris Robert Debels, die werkelijk álles bij houdt, de optelsom gemaakt.
Gedurende 27 seizoenen verschenen er 4 krantjes, 24 seizoenen brach-
ten er 3 uit, en binnen 1 seizoen waren het er warempel eens 5. 
185 krantjes over 52 jaar! Het is goed geweest. Tijd om ‘DANK’ te zeggen
aan alle medewerkers tijdens al die jaren, de mensen die voor teksten
zorgden, illustraties, foto’s, voor de advertenties, en het drukwerk, het
versturen, de administratie. Dank aan jou, dat jij het krantje wilde lezen.
Het werk gaat verder. Een nieuwe ploeg staat klaar. Wij wensen hen het
beste. Vrees niet, vriend lezer en theaterfan, je wordt verder ruim geïn-
formeerd. Zij het dan ‘anders’.

Jo Barrezeele
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GARAGE VANDENBERGHE

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

www.garage-vandenberghe.be
“Reeds 53 jaar erkend Citroën hersteller”

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

Persoonlijke service,
onze troef,
uw voordeel !

Agentschap 
Dirk Desmet

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

Ommegangstraat 10 - 8550 Zwevegem

Bakkerij
S o e n s
Bellegemstraat 61
8550 ZWEVEGEM
TEL. 056-75 58 56
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Barbara Bossuyt
Leopoldstraat 33 A
B-8550 Zwevegem
www.esthetiekbossuyt.be

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 :

Nicolas & Virginie
Avelgemstraat 1 - 8550 Zwevegem

Tel. (056) 75 73 85
www.nicolas-virginie.be
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VOOR VIER MENSEN,
EEN HANDJEVOL 
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DIE NIET VRIJKOMT

 

 

…wachten op een tafel die niet vrijkomt
De regisseur over het stuk:
Mijn slappe komedie voor 4 mensen, een handjevol personeel
en een tafel die niet vrijkomt: een mondvolle titel voor een
heerlijk genante momentopname.
2 ex-echtgenoten hebben in een lokaal restaurantje afgespro-
ken, samen met hun nieuwe partners. Ze willen het over hun
caravan hebben die nog niet aan één van beide werd toegewe-
zen. 
Blijkbaar is er iets misgelopen bij de reservering waardoor ze
noodgedwongen samen moeten wachten in de bar van het
overvolle restaurant op een tafel.

En waar heb je het dan over tijdens het wachten? Genante
stiltes worden afgewisseld met banale gespreksonderwerpen
en snedige opmerkingen over vroeger. Voeg daar nog een aan-
tal flessen wijn aan toe en de tongen komen losser dan dat er
oorspronkelijk gewild werd.
De caravan lijkt de inzet van de avond, maar is dit werkelijk zo?
Oude frustraties en gevoelens lijken eerder het onderwerp van
het ‘gezellige’ avondje uit. De geforceerd vriendelijke omgang
maakt algauw plaats voor veneinige confrontatie.
Het stuk van Magne van den Berg ging in 2013 in Nederland in
première via Rudolphi Theaterproducties met Aat Ceelen,
Raymonde de Kuyper, Leny Breederveld en René van ’t Hof in
de hoofdrollen. De eindregie was in handen van Beppie
Melissen.
Deze productie werd door de Nederlandse pers enthousiast
onthaald:
• ‘De anderen, ervaren als zij zijn in het blootleggen van het
droeve zwoegen van de gewone mens, bezorgen evenwel
een onbeholpen topkomedie’ (Volkskrant, Vincent Kouters)

• ‘Geestig is de tekst die Magne Van den Berg schreef zeker,
met als hoogtepunt een hilarische discussie over de nut en
noodzaak van vissen. De venijnigheidjes zijn scherp en de
slim verplakte beledigingen giftig. Maar feitelijk gebeurt er in
die hippe restaurantfoyer helemaal niets en herhalen discus-
sies over geitenkaashapjes en weggegeven tafels zich wel erg
vaak.’ (Trouw, Robbert van Heuven)

Vincent Vanhoutteghem

EEN 
PROD

UCTIE
 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!
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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 

WIJNEN OM TE GENIETEN… OP ELK MOMENT 

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

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

De regisseur:
Vincent Vanhoutteghem (1978)
was al van kindsbeen af gebeten en
betoverd door wat er op een scène
gebeurde. Pas in 2001 zette hij de stap
naar het acteren in het theatergezel-
schap Klakkeboem. Diverse rollen in de
jaarlijkse volkse komedies volgden
elkaar daarna op.
De honger naar theater groeide waar-
door hij meewerkte als acteur aan
diverse producties in Marke, Poperinge,
Gent en Aalst.
In 2009 studeerde hij af aan het
Kortrijks Conservatorium studierichting
Woordkunst bij dhr. Marc Steemans
met grootste onderscheiding.
In 2014 behaalde hij zijn diploma Regie
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Tel. 056 75 48 00
B R A S S E R I E   

Groeningestraat 36
8500 Kortrijk
056 25 40 25

www.deheerenvangroeninghe.be

      

parking op Houtmarkt
gesloten op: maandag, dinsdag
en woensdag

Dumolinlaan 7  -  8500 Kortrijk
T 056 21 01 07  -  F 056 21 31 48
jo@drukkerij-vandenbulcke.be
www.drukkerij-vandenbulcke.be

        

aan de Academie voor Podiumkunsten Gent.
In 2008 stond hij voor het eerst op scène in het Zwevegems
Teater in ‘De Bloedbruiloft’. Daarna speelde hij mee in verschil-
lende andere producties van het ZT zoals ‘Abigail’s party’,
‘Gomaar!’, ‘Pier’, ‘Echtelijke Illusies’ en ’Ginds tussen de
netels’.
Precies 10 jaar na zijn eerste acteerprestatie in het Zwevegems
Teater neemt hij een eerste regie-opdracht onder handen voor
dit gezelschap.
Theater is voor hem een ontdekkingstocht van het leven waar-
bij verscholen of ongekende stukjes van wie of wat je bent naar
boven kunnen komen. Theater kan de wereld niet veranderen,
maar kan wel ontroeren waardoor het een wezenlijk verschil
kan maken.

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

  
  

 

 
 

  
  

  

   
  

 

 

De rolverdeling:
Louise:   Sylvia Delabie
Daan:     Simon Vancraeynest
Ben:       Stijn Vandenhende
Ella:        Lien Vanden Broecke
Dienstmeisje:  Manon Hiltrop
Dienster 1:      Caroline Taeckens
Dienster 2:      Mieke Vanoverberghe
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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

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

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)

     

 

Dan ben je aan het juiste adres voor 
huishoudhulp op maat van jouw wensen!

Via het systeem van dienstencheques staan onze 
thuishulpen namelijk paraat om heel wat huishoudelijk 
werk van je over te nemen. Schoonmaken, wassen, strijken, 
boodschappen doen, koken en kleine naaiwerkjes. 

Je kan er bij ons voor terecht aan een voordelig tarief. 
Heb je reeds een hulp in het zwarte circuit, dan helpen wij 
je graag met de overschakeling naar dienstencheques.

Zo betaal je voor dezelfde persoon slechts 6,30 euro per uur. 
Je bent volledig in orde, en je thuishulp kan van heel wat meer 
voordelen genieten. Kom gerust eens langs of bel ons voor 
meer info.

Plus Home Services
Leiestraat 25, 8500 Kortrijk
T: 056 23 46 30 - leiestraat@phservices.be
www.plushomeservices.be
(voorheen Dienstenthuis)

Heb je nog handen vrij voor een toffe job? Lees dan de keerzijde. 
Voor een andere regio bel gratis 0800 / 20 500

Heb je Evelien al gezien?

       
           

        
      

     
          

             
             
       
         

             
           

        
     

   

        
         
         

     

    
        
           

     
            

    
   

           
             

      
          

             
          

           
         

         

 

     
     

          
         
    

    

            
     
       

   
   

         
           

      

 

       
          
          

     
          
          

      

 
 

 

 

  

    

       
 
 

 

■ 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.
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Demeesterstraat 2, 8550 Zwevegem

FULL HOUSE HOTEL
Burgemeester Pyckestraat 35B te Kortrijk
056 21 00 59 - info@full-house.be - 

www.full-house.be

Ontbijt Royale
mogelijk elke dag (wel reserveren aub)

Kapsalon Ann
Dames & Heren

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

Gesloten op dinsdag
OP AFSPRAAK

Otegemstraat 351
8550 Zwevegem

Btw nr: 0678.352.672
antony.dewachter@telenet.be

De auteur:
Magne van den Berg (1976, Enschede) studeerde in 1994 af
aan de Mimeopleiding te Amsterdam en maakt sindsdien haar
eigen voorstellingen. In het begin in samenwerkingsverband, vanaf
2000 op zelfstandige basis.
Een drietal van haar teksten heeft ze zelf geregisseerd: ‘God woont
in Texas’ (2000), ‘Op dagen van scherp zicht’ (2002) en ‘Korte stilte
meisje begint’ (2002).
Bij het schrijven van haar meest recente teksten, besliste ze om
deze zelf niet meer te regisseren. Dit omdat verantwoordlijk zijn
voor de tekst, de regie én de vormgeving voor haar een lastige
opdracht was. Toen de gelegenheid zich aanbood om haar tekst
door iemand anders te laten regisseren, ervoer ze dat als een grote
luxe. Toch blijft het voor de schrijfster moeilijk om eigen tekst
compleet uit handen te geven en werkt ze daarom graag samen
met anderen. Samen nadenken over het dramaturgische van wat
je wil maken, werkt volgens haar alleen maar versterkend.
De schrijfster even aan het woord:

Wat maakt voor jou een theatertekst goed?
‘Ik hou wel van een bepaalde originaliteit: dat er iets staat of iets
gebeurt dat niet voor de hand liggend is. Ook het idee achter een

tekst is heel belangrijk! Ik kan het heel fijn vinden als een
tekst moedig is, als het iets opzoekt wat gevaarlijk is, omdat
het dingen bespreekt die moeilijk zijn, of gevoelig liggen.
Wat ik belangrijk vind aan een tekst is dat je erin leest dat
een maker diep is gegaan. Dat die niet is blijven hangen in
algemeenheden of clichés. Dat je voelt dat iemand iets heeft
aangedurfd met zichzelf en dat waarover hij of zij schrijft.’

Hoe voel je dat?
‘Als schrijver merk ik dat bij mijzelf, doordat ik in een gebied
kom waarin ik stuit op weerstand. Je bent de schrijver die
van alles kan: monologen en dialogen schrijven, maar je bent
ook de schrijver die zijn eigen redacteur is. Degene die beoor-
deelt of datgene wat hij of zij heeft geschreven goed genoeg
is naar je eigen smaak en opvatting. Of het ertoe doet.
Daarop beoordeel ik mezelf: ga ik ver genoeg? Is dit wat ik
wil? Vind ik dit mooi, doet dit zeer, roept dit iets op, ontroert
het mezelf? Ik merk dat het niet het geval is, als ik om de brij

(lees verder op blz 11)
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Tuincreatie Wouter Igodt bvba

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

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

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

gesloten op woensdag

tavernesebas

STERK  in  FAMILIEDRUKWERK !

originele & frisse modellen op 
             onze nieuwe website !

www.vercaemst.be
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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

Zaakvoerder Pieter Deconinck
Ellestraat 83A - 8550 Zwevegem

Tel. 056 75 57 46 - Fax 056 75 43 22
BTW BE 0418.166.208 - REG n° 418.166.208/05 20 01

heen draai of als ik nog niet tot de kern van het drama ben gekomen. Ik vind het heel
belangrijk dat er ergens pijn in mijn teksten zit. Dat is voor mij een belangrijke bron.
Daarom zijn personages vilein, grappig, achterdochtig of juist scherp.’
(uit een interview met Xandry van den Besselaar – www.theaterfestival.be)

Magne viel ook al een paar keer in de prijzen. Zo won ze in 2008 met haar tekst ‘de
lange nasleep van een korte mededeling’ de H.G. van der Viesprijs voor de beste
Nederlandse toneeltekst van de afgelopen drie jaar. In 2014 werd ze genomineerd
voor de Taalunie Toneelschrijfprijs met ‘Met mijn vader in bed (wegens omstandig-
heden)’ en in 2016 won ze deze befaamde prijs met ‘Ik speel Medea’.

(vervolg van blz 9 “de auteur”)

Magne van den Berg

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

  
  

 

 
 

MIJN SLAPPE KOMEDIE
VOOR VIER MENSEN,
EEN HANDJEVOL 
PERSONEEL
EN EEN TAFEL 
DIE NIET VRIJKOMT

 

 

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

Speeldata : vrijdag 13, dinsdag 17, vrijdag 20, zaterdag 21, 
dinsdag 24, woensdag 25 en vrijdag 27 april 2018

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

  
  

 

 
 

  
  

  

   
  

 

 

Een fragment :

Louise: Wat heb jij daar nu voor een hemd
onderaan, Ben?

Ben: Een dure, Louise.

Louise: Wel, wel, wel!

Ben: Hoe lang gaat dat duren met die tafel?

Daan: Een kwartiertje zeiden ze.

Louise: Komt het door het patroon dat dat
hemd zo duur was?

Ella: Denk je dat ik wat te drinken kan krij-
gen?

Louise: Natuurlijk, hier staat een fles.

Ben: Dus we moeten nog een kwartier
wachten?

Louise: heb je haast?

Ben: Dat niet.

Louise: Maar…?

Ben: Niks.

Louise: Waarom was dat hemd zo duur?

Ben: Het is een ontwerp.

Louise: Een ontwerp van wie?

Ben: Wat kan jou dat nu schelen.

Louise: Dat kan me schelen.

Ben: Ah nee.

Louise: Dan niet. Maar hij is leuk hoor. Met
die bloemen. Santé!
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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

Schoenen & Lederwaren
Otegemstraat 24-26

8550 ZWEVEGEM

www.schoenenfaveere.be

BLOKELLESTRAAT 157A
8550 ZWEVEGEM
Tel. 056 75 50 19

VERZETSLAAN 9
8552 MOEN

Tel. 056 300 700

SOUBRY
MAATWERK Frank Soubry B.V.B.A.
atelier: Verzetslaan 15 - 8552 Moen
gsm. 0477/444 320
E-mail: frank.soubry@skynet.be
Website: www.soubryfrank.be

INTERIEUR
MAATKASTEN

KEUKEN
BADKAMER

LIVING
CORIAN QN0727

KABINETTEN
SLAAP-EN 

WERKRUIMTES

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

WEIGHING SYSTEMS

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

www.delaere.com

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

VAN WIM CHIELENS
REGIE: BART CAFMEYER

 

 
 

  
  

  

   
  

MINOR SWING

 
WAT VOORBIJ IS

(Foto: Mieke Vanoverberghe)
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WIVAN BVBA
Otegemstraat 14 - 8550 Zwevegem

FSMA 114822

Alle verzekeringen!

Luxemburglaan 13 - 8550 ZWEVEGEM
Tel. 056/75 44 55
GSM 0476 51 63 64
patrickclarysse@skynet.be - www.e-pc.be

Otegemstraat 3 - 8550 Zwevegem - 056 72 03 88
open ma-di-woe-vrij 9-12 u en 13.30-18.30 u 

woe tot 19.30 u - zat 9-17 u
gesloten op donderdag en zondag

Doorniksewijk 32 - 8500 Kortrijk - 056 49 93 51
open di-vrij 9.30-12 u en 13.30-18.30 u - zat tot 9-17 u

gesloten op maandag en zondag

info@optieksagaert.be - www.optieksagaert.be

        
              

    

Milieuvriendelijke 
machines

3 types 
wasmachines: 
8 kg-14 kg-20 kg

8
droogkastenVolautomatisch 

wassalon

Strijkrol 2 m 
breedte

WASSEN | DROGEN | STRIJKEN
• Alle dagen open (7 op 7) van 6u30 tot 21u30

• Zeepautomaat & geldwisselaar beschikbaar

• Ruime gra s parking

T:  0 4 7 7  4 0  9 5  3 8
LANGE MUNTEPLEIN 7 BUS 11 - 8500 KORTRIJK

(Foto: Johan Hespeel)

Wat zo mooi was, is voorbij…
MINOR SWING

Even opnieuw beleven met wat foto’s, 
hier en op de volgende bladzijden



HUIS (VER)KOPEN ?
www.vastgoedvandamme.be

tel. 056 35 20 35
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VAN WIM CHIELENS
REGIE: BART CAFMEYER

 

 
 

  
  

  

   
  

MINOR SWING

 

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

  
  

 

 
 

  
  

  

   
  

 

 

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

  
  

 

 
 

  
  

  

   
  

 

 

EEN P
RODU

CTIE 
VAN

HET ZWEVEGEMS

TEATER

(F
ot
o:
 W
ald
o 
Ri
go
le)

Het lijkt gisteren nog.
Maar het is voorbij, helaas...

even herinneren



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 Peignora, Ten Cate, Charmor

Massana

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

  
  

 

 
 

  
  

  

   
  

 

 

(new) Lou Lou Fashion - Ronse 
Abeelstraat 25

Boetiek Lou Lou - Avelgem
Kerkstraat 16

www.louloufashion.be

15

UIT HET GROTE ZT-FOTOBOEK
Foto’s Johan Hespeel



‘t Balladehof
www.balladehof.be - info@balladehof.be

Hoogstraat 15 • 8554 Zwevegem
Tel. 056 75 65 45 • Fax 056 70 35 52

RESTAURANT-FEESTZAAL-TAVERNE

Gesloten op maandagavond, dinsdag en woensdag.
tijdens de winter : donderdagavond enkel op reservatie

     

 

  

 
 

     
     

   
  
  
   

 
   

   
   

   
   

 
  

     

  
   

 
   

 
  

  

  

poleyn | tank tttatantanktank tank tetank technicstank tectank techtank techntank technitank technictank technics.be..b.be

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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Kraaibosstraat 6 - 8552 Moen
Tel. 056 456 451 - www.lavastamondo.be
Open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 u

52 jaar lang,
hebben adverteerders handelaars, kantoren voor dienstverlening,
kleine en middelgrote bedrijven, door hun publiciteit in dit krantje,
ons de mogelijkheid gegeven om op een financieel haalbare basis
onze eigen ZT-reclame te verzorgen en onze toneelproducties bij een
ruim publiek kenbaar te maken en te promoten. Met ruime informa-
tie. Wij zijn er hen heel dankbaar voor! Sinds die eerste jaargang in
1966 verscheen het ZT-krantje, zonder onderbreking, ieder seizoen,
a rato van 3 à 4 nummers per jaar. 185 in totaal. Een oplage van 8000
exemplaren per nummer. Met spijt zet ik er vandaag, na 52 jaar, een
punt achter. 
Dit krantje is het laatste. 
Maar de weg van informatie loopt verder, dit is geen eindpunt, zeker
niet. Een team jongere enthousiastelingen neemt de fakkel over. Via
meerdere kanalen wordt u - ons geacht publiek - verder geïnfor-
meerd. Via het advertentieblad “Piccolo’, dat u zeker bekend is, via
een gedrukte flyer, die u per post wordt opgestuurd, via de nieuwe
media. Teken in op onze digitale nieuwsbrief. Bezoek onze website
(www.zwevegemsteater.be) en onze facebookpagina (nl-nl.face-
book.com/zwevegemsteater). 
En sta even stil bij de promotieborden van onze sponsors in de foyer
tijdens onze voorstellingen. Inderdaad, onze sponsors hebben wij
blijvend nodig! Om u te informeren.

Jo Barrezeele

(Illustratie: 
Eugène Delabie)


