JEANINE PRIETPRAET.
naar “De grote versierder”

Regie: Paul De Vreese

2001

Auteurs: Philip King - Falkland Cary
Bewerking: Paul De Vreese

Jeanine, een onschuldige wees wordt in de Gratiebossen aangerand, op een manier die zelfs
Jan Praet zou hebben doen blozen. Wie is de schuldige? Moeten we hem zoeken in het zeer
eerbare bedrijf Bierworstjes Vandenbroecke in het Zeelse industriepark?
Op het einde van de achttiende eeuw leefde Jan Praet, die met zijn beruchte bende de streek
rond de Gratiebossen onveilig maakte. Vorig jaar werd in Zele door Theater Rhetorika en de
Harmonie Sinte-Cecilia een musical gebracht over deze legendarische figuur.
Maar zoals er in Hollywood aan iedere succesvolle film een vervolg wordt gebreid, vonden wij
als “De Vriendenkring” dat deze musical niet zonder gevolg kon blijven. Het oorspronkelijke
Engelse stuk “De grote versierder” leek ons bijzonder geschikt om de Jan Praet gekte nog een
staartje te geven.

Philip King (°1904 te Yorkshire) is een Brits acteur en toneelschrijver. Hij woonde in Brighton
en veel van zijn werken werden voor het eerst opgevoerd in het nabij gelegen Worthing. King
overleed op 09.01.1979. Falkland L. Cary (°02.01.1897 te Kildare) is eveneens schrijver en
van Ierse afkomst.
In de Gratiebossen had Jan Praet het voor het zeggen, hier hadden zij het voor het zeggen:
Reginald Van Bulderen: Stefan De Clerck - Bernard, onderbureauchef: Luc Meganck Margriet Vercammen, secretaresse: Chantal Picqueur - Nadine Janssens, typiste: Evi
Pletinck - Rik Verstuyft, loopjongen: Filip De Witte - Marie-José Dehemptine,
directeur: Tine Raemdonck - Zulma, poetsvroew: Maria Laureys - Jeanine Prietpraet:
Christel Van Hoorick - Agent Pritt: Luc De Leenheer - Agent Pattex: Paul Van De
Wielle.

De affiche werd deze maal ontworpen door
Trui Demarcke. Voor het drukken van ons
programmaboekje mochten we voor het tweede jaar op rij rekenen op de steun van de familie Van Cleemput - Hoogewys.

Tegenslag overkwam Jan Christiaens tijdens de repetities. Slechts zes weken voor
de generale opvoering diende hij verstek te
laten voor de rol van Reginald, daar hij
werd geplaagd door stembandproblemen.
Gelukkig werd Stefan De Clerck bereid gevonden om deze rol op zich te nemen.
Eind goed, al goed!

