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We nemen u deze avond mee naar een warme plaats ergens in de lichtstad: Parijs … Een
plaats die iedereen alleen maar kent “van horen zeggen”… Een plaats die tot de verbeelding
spreekt… Geen enkel man geeft toe dat hij er ooit is geweest… Geen enkele vrouw is tevreden als haar man er de deur platloopt… Een plaats waar de rode lichtjes nooit doven… Een
plaats… u denkt deze toch te kennen? Inderdaad, de Parijse cabardouchkes…
We nemen een blik achter de schermen van “Le Papillon”, een huis dat terecht een ontuchthuis kan worden genoemd. We maken kennis met de gezelschapsdames, indien u, mijnheer,
ze nog niet zou (her)kennen.

Voor deze tweeëntwintigste toneelproductie heeft “De Vriendenkring” kosten noch moeite
gespaard, wat betreft decor en kostumering. Maritta Van De Wiele verdiende hierbij een
dikke pluim voor al het ontwerp, naai– en stikwerk. Proficiat.
Dat het decor na enkele “rustige” jaren opnieuw een esthetisch hoogtepunt bereikte, had
natuurlijk te maken met de jarenlange ervaring van onze toneelbouwers van dienst: Jozef
Buerms, Marcel De Leenheer, Marcel Herwege en natuurlijk Jozef Derweduwen.
Fantastisch toch!
Om dit alles nog meer kleur te geven, werd de productie muzikaal opgesmukt door enkele
ballerina’s van de balletschool “Diaghilev”, onder choreografisch oog van Leen De Vreese.
En of dit alles nog niet genoeg was, werd ons programmaboekje in “vier kleuren” gedrukt,
met dank aan de firma DeckersSnoeck, voor de frisse “look” stond Geert Matton in.
Geweldig.

Ook voor de spelers was deze productie, een waar genoegen te mogen meedoen. Soms
ging het er zo “hevig” aan toe dat het symbool “De Vlinder”, tijdens één van de voorstellingen, aan het einde van de pauze, bij het spelen van de “intro” zomaar van de muur
donderde. Hoe dit kon gebeuren, is voor velen tot op heden nog steeds een raadsel.

Zij hadden in elk geval dolle pret:
Boer Fons: Luc Meganck
Plien, zijn vrouw: Tine Raemdonck
Richard, de knecht: Jan Christiaens
Pater Pol: Paul De Vreese
Mme Zaza: Anita Benaerens
Mr Jérome: Marcel Herwege
Fleur, gezelschapsdame: Evi Pletinck
Noenoe, gezelschapsdame: Chantal Picqueur
Pernilleke, poetsvrouw: Marianne Derweduwen
Henri, kunstenaar: Paul Van De Wielle
Jean-Claude, portier: Frankie De Wandel

Tekststeun werd verleend door Paul De Lausnay en Christine Van Driessche terwijl Rita
Roels en Isabelle Magerman de grime voor hun rekening namen. André De Witte nam de
taak als toneelmeester op zich.

