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Dat hij vervoerd wordt in de koffer van een auto, is voor een asielzoeker niet ongewoon.
Dus ook niet voor Achilo Fernandez, een Colombiaanse balletdanser, die hier asiel zoekt.
Maar dat ze hem onderbrengen in de woning van commandant Remington, de persoonlijke
raadgever van de minister van landsverdediging, door deze laatste belast met het bijsturen
van het asielbeleid… geef toe, dit is een hachelijke situatie!
Daarbij vermoedt onze Achilo dat zijn leven voortdurend bedreigd wordt door een zwaar bewapende man en vrouw van het Columbiaanse drugkartel, die het huis van de commandant
dag en nacht bewaken. Er is geen ontkomen aan …
Niet alleen het zenuwstelsel van Achilo wordt zwaar op de proef gesteld, ook zijn hormonen.
Hij wordt constant omringd door schoon vrouwvolk en zoals het iedere Zuidamerikaan past
heeft hij op dit gebied een zwak karakter! Zal dit catastrofaal aflopen?
Neen, als het ligt aan Harry Busser, de verloofde van Nancy, dochter van de commandant.
Moediger dan Rambo, vernuftiger dan James Bond weet deze duivel-doet-al steeds de meest
onmogelijke situaties ten beste te keren, daarbij geholpen door Alice, een van de vele minnaressen van Achilo, met haar geniaal plan “Operatie Lokeend”.

Spanning, geweld, politieke intriges en amoureuze avonturen, pikant genoeg, deden onze
toeschouwers vergeten dat ze onze school steunden!
Ja, zelfs Maria Laureys - verantwoordelijke voor de kostumering - was blijkbaar volledig haar
kluts kwijt, toen ze één der nachten voor de generale voorstelling nog rap een “witte” vest
had gestikt en genaaid, die uiteindelijk “zwart” van kleur diende te zijn.
Zo’n misverstand was misschien het gevolg van al het “gekus” op de podium.
Onze regisseur kennende: “opnieuw en … opnieuw en … opnieuw”.

In dit blijspel met drie bedrijven ten huize
Remington kwamen de volgende personages
aan u voorbij:
Mr. Remington: Luc Meganck
Mevr. Remington: Annie Van Hecke
Dochter Nancy: Sabine Hoogewys
Harry haar vriend: Luc De Leenheer
Alice, balletdanseres:Tine Raemdonck
Achilo, asielzoeker: Filip De Witte
Emiel, tuinman: Peter Vercauteren
Jean-Jacques, bode: Paul Van De Wielle
Lode, politieagent: Jan Christiaens
Babette, bazin van de bar “Het kartel”:
Maria Laureys.

RAY COONEY
(°30 mei 1932)

Hij is ongetwijfeld één van de meest gespeelde auteurs
en schreef ettelijke schitterende Britse komedies. Ben
je een fan van het genre "British humour", de stiff upper lip, de humor zoals je ze vindt in zoveel Britse tvreeksen, dan zit je bij hem aan het juiste adres.
Naast schrijver is Ray Cooney ook een gevierd acteur
die in 1946, op veertienjarige leeftijd, aan zijn toneelcarrière begon. In 1956 sloot hij aan bij het beroemde
gezelschap van Brian Rix in het Whitehall Theatre.
In 1961 schreef hij, samen met Tony Hilton "One for
the Pot" dat 12.221 voorstellingen haalde. Later volgden "Not Now Darling", “Move Over Mrs Markham" en
"There goes the Bride", allemaal stukken die hij samen
met

John

Chapman

schreef.

"Chase

me

Comra-

de" (Komaan Kameraad) schreef hij solo in 1966.

We hielden het niet voor mogelijk, maar met dit stuk, zijn we reeds aan onze vijftiende toneelproductie toe. Wie had dat ooit durven dromen.
Daarom stellen we graag alle medewerkers van “De Vriendenkring”, bij deze productie aan u
voor:
Peter Vercauteren - toneelmeester: Leonie De Meyer - typwerk: Greet Verschooris tekststeun: Christa Rogiers, Eric De Schepper - geluid & belichting: Marcel De Leenheer
- decor:Jozef Derweduwen, Paul De Kimpe, Gaston D’Haese, Marcel Herwege, Jozef
Burm - grime: Isabelle Magerman, Rita Roels - affiche: Trui Demarcke - technische
steun: Annemie Rogge, Linda De Meirsman, Josée Coppieters.

