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Onze toneelgroep heeft om u te dienen, een oude succes-story van onder het stof gehaald:
Slisse en Cesar. De kans is groot dat u het stuk al eens gezien heeft op de planken of zelfs op
het televisiescherm. Lang geleden, zo lang geleden dat we het stilaan tijd vonden om dit
brokje nostalgie van weleer, dat vleugje sentiment opnieuw dichter bij ons te brengen. Hier
en nu. Het stuk is niet meer zo jong, maar de inhoud is van alle tijden. De fratsen van Slisse
en zijn boezemvriend Cesar zijn nog meer dan fris genoeg om jullie te amuseren.
Slisse en Cesar is het relaas van een vriendschap, die wordt verstoord door kortzichtigheid,
menselijk opzicht, hoogmoed, snobisme,...

Reeds voor de vijfde maal nam François De Geest “De Vriendenkring” onder zijn hoede en
zette hij waardig een serieus stuk ten tonele. Het was een uitdaging voor de ganse groep.
Ergens in de krant stond er te lezen: “Het zijn heuse cracks, de dames en heren van “De
Vriendenkring”. Ze acteren alsof ze het dagelijks doen, alsof het de gewoonste zaak is van de
wereld. Ze spelen met liefde, met overgave, kruipen moeiteloos in de huid van hun personages, brengen ze tot leven. Met zo’n groep zit je als regisseur op rozen.”
Mogen wij u voorstellen, de spelers van dit moment:
Paul De Vreese: Slisse - Luc Meganck: Cesar - Christiane De Meyer: Melanie, vrouw
van Slisse - Luc De Leenheer: de postbode - Marcel Herwege: Dr. Monchausson - Maria
Laureys: Mme Flour, moeder van Joe - Bea Dhondt: Tinneke, dochter van Slisse en Melanie - Peter Rupus: Joe, verloofde van Tinneke - Eddy Roels: Rik, zoon van Slisse en Melanie - Eric De Schepper: Jan, zoon van Slisse en Melanie - Annie Van Hecke: Valerie,
huishoudster.

Niet alleen de spelers verdienden alle lof, zo ook de mensen achter de schermen. Frieda Heirman en Agnes Heirman zorgden voor de tekstondersteuning. Leonie De Meyer liet alles op
wieltjes lopen als toneelmeester.
Tijdens één der opvoeringen waren de Luc Meganck en Paul De Vreese zo in hun element, dat
eerstgenoemde, een rib brak van de andere. Ja, hoe doet men zo iets?
Door het alsmaar toenemende aantal toeschouwers werd er eveneens besloten om geen vier,
maar vijf voorstellingen te programmeren.

