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Dit jaar hebben we het bijzonder genoegen u te introduceren bij de familie Weber - Nachtegaal. Professor Weber is sedert een jaar getrouwd met Suzy Nachtegaal. Zij zouden een heel
gelukkig koppel vormen, ware het niet dat …
Na een jaar huwelijk is er nog altijd geen kind op komst. Niets raar zal u zeggen, ze hebben
nog alle tijd! Tegelijkertijd wordt professor Weber gekweld door een vreselijk geheim, dat zijn
pril geluk kan omtoveren tot een ware puinhoop. Dit mysterie dreigt uit te lekken op zijn eerste huwelijksverjaardag. Dat is toch wel raar!
Neen, dit kunnen we niet laten gebeuren en daarom hebben we beroep gedaan op Gust Ruysschaert, een van onze Vlaamse auteurs. Tot onze verwondering geraken onze vrienden nog
dieper in de put, maar misschien is roste Gusta uit de C&A onze reddende engel? Of is zij een
vulgaire verleidster? Hoe ingewikkelde dingen eenvoudig blijken te zijn en eenvoudige dingen
ingewikkeld.

Met het Duitse duo Arnold en Bach namen de leden van “De Vriendenkring” zekerheid in huis
wat betreft kaskrakers!
Voor dit negende toneeljaar tekende Paul De Vreese als regisseur en achter de schermen
stond Annie Van Hecke haar mannetje als toneelmeester.
Terwijl negen jaar geleden ons programmaboekje nog bestond uit 8 kleine blaadjes, zijn we
nu gekomen aan 20 blaadjes - de sponsors staan te drummen om te mogen publiceren - in
dit toch wel grote oplage tellende boekje. Pascal Herwege werd aangesteld om dit alles tot
een goed eind te brengen.
Op muzikaal vlak werd er beroep gedaan op Ann Kesteleyn, Marc Maes, Eddy Roels en Marcel
De Leenheer als licht– en geluidverantwoordelijke.

De dames kijken vol verwondering naar de plastische omschrijving die Paul Welling
(Luc De Leenheer) geeft over een gemeenschappelijke vriend Gust Ruysschaert (het
pseudoniem van Helga Schuermans (Leonie De Meyer)).

Programmaboekje - de voorpagina.
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