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“De Vriendenkring” is blij, iedereen te mogen verwelkomen op deze twintigste productie. Niemand van ons had in 1986 durven dromen dat we negentien toneelstukken verder, nog steeds een onverhoopt succes zouden blijven kennen.
Toneel brengen is geen sinecure. Het vergt tijd en energie van vele medewerkers die
zich zichtbaar op het podium of onzichtbaar achter de schermen belangeloos inzetten tot het welslagen van deze opvoering.
Bij de viering van ons tienjarig bestaan speelden we het toneelstuk “ik ben er en blijf
er”, met een (h)orde paters en zusters. Nu tien jaar later komen we in een klooster
terecht, de paters zijn deze keer thuis gebleven ...
Het was geenszins de bedoeling om van “De Vriendenkring” een “heilig” gezelschap
te maken. Wie ons al heeft mogen bewonderen, weet dat we niet altijd even braaf
zijn. Maar daarvan hoeven we u als trouwe bezoeker niet te overtuigen.
En denk eraan… wat er dan ook gebeurt, ‘t is allemaal met de zegen van de Heer...

Deze productie was het debuut voor Filip De Witte
als regisseur. Alles verliep van een leien dakje tot
tijdens de nacht voor de generale repetitie: Crabs,
van de recherche (Marcel Herwege) met spoed
werd opgenomen in het ziekenhuis en zijn rol niet
kon opnemen in dit stuk. Wat nu gedaan?
Dan maar zelf meespelen dacht de regisseur en zo
geschiedde het. En het was goed!
Serge, ook van de recherche (Jan Christiaens)
kwam volledig bedekt met waterplanten op z’n
hoofd en schouders het podium op, echter enkele
minuten te vroeg! Geen nood, dan maar twee keer
voor dezelfde prijs.

Hevige sneeuwval zorgde ervoor dat
grote delen van Zele zonder elektrische
stroom kwamen te zitten.
Op die manier kwam ook onze voorstelling in het gevaar… De brandweer
van Zele werd ingeschakeld om een
noodgenerator te leveren. Uiteindelijk
werd de onderbreking tijdig opgelost!

Karel Eens (°28.01.1956) is een toneelschrijver van eigen bodem. Andere bekende
stukken zijn o.a.: “Klop… Geest”, “Oorlog, soep en liefde”, “Het Smirnoffvaccin”,
“Het proces van Proske Vod”.

