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Dees en Geraar, u kent ze nog niet. Het zijn prille veertigers, niet meer zo jong, maar ze willen ook nog wel wat. Elk jaar gaan ze, ergens in het zuiden, beroepshalve op congres om zich
bij te scholen over intraveneuze intoxicaties of zoiets. Tenminste, dat maken ze hun vrouwen
wijs. De realiteit is wel even anders. Ze brengen een zalige tijd door in Saint-Esprit de la
Campagne, een tijd van niets doen en pinten pakken en andere “mannelijke” bezigheden die
moeilijk het daglicht kunnen verdragen.
Vaders op stap dus. Hun stiekem gedoe blijft toch niet zonder gevolgen. Over die toevalligheden gaat “Vrolijk Hotel”. Dit stuk werd geschreven in 1987 door Eddy Stevesijns en wordt
voor de eerste keer ten tonele gebracht.

Leonie De Meyer: Helga - Bea Dhondt: Maria - Eric De
Schepper: Fons - Maria Laureys: Zulma - Eddy Roels:
postbode - Marcel Herwege: nachtwacht - Jules De Meirsman: buschauffeur - Paul De Vreese: Dees - Christiane De
Meyer: Vera - Luc Meganck: Geraar - Annie Van Hecke:
Suzanne.
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F. De Geest.

Tijdens de opvoering diende Luc Meganck zich te
verkleden als vrouw. Helaas was er te weinig tijd
om te veranderen van kostuum en werden de lange
broekspijpen naar boven getrokken en een kleed
over zijn hoofd naar beneden gedaan. Inderdaad,
het gevolg liet niet lang op zich wachten en één der
pijpen zakte tijdens het spel naar beneden. Hilariteit alom in de zaal!
Op een ander moment schoof een opgevulde advocado van het bord, pardoes de grond op en …
verder spelen a.u.b.
Tijdens de repetities diende één der spelers de
broek naar beneden te trekken van een andere speler, tot grote frustratie van de regisseur, trok die
ene speler steeds de verkeerde broek naar beneden.
Zien we hier op het hoedje van Dees
(Paul De vreese) geen spellingfout?
Heikantse spelling...

Luc Meganck en Paul De Vreese
dienden vlotjes drank te nuttigen:
acht (echte) pilsjes na elkaar.
Schol!

