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RESERVATIE:
zaterdag 2 nov. 8u00 - 11u00
Vanaf maandag 4 nov:
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Meer info:
Www.heikantstoneel.be of 052.446115
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4 dec. om 20u00
Zaterdag 28 nov. om 20u00
5dec. om 20u00
Zondag
6 dec. om 14u30

MUIS IN DE OVEN.
Regie: Jan Christiaens

2015

Auteur: Eddy Verbeeck
Bewerking: Jan Christiaens

Gerard Van De Ginste, een zeer op zijn rust gestelde vrijgezel, woont samen met
zijn huishoudster Annabel in een woning – oude bakkerij- die eigendom is van
Mevr. Zenobie Van De Ginste, de rijke tante van Gerard.
Tante Zenobie laat hen echter weten dat ze nog slechts één maand te leven heeft
en zodoende gans haar fortuin aan Gerard nalaat tenzij… hij binnen de maand
verloofd of gehuwd is. Toeval wil nu dat op diezelfde dag, drie dames zijnde; Karien Van De Walle, Vicky Janssens en Suzanne Steeman- Baeyens zich komen
voorstellen aan Gerard, naar aanleiding van een advertentie in de plaatselijke
krant.

Gerard die niet gewoon is om uit te gaan, al zeker niet met dames, is in alle staten en roept hierbij de hulp in van enkele vrienden. Gaan de raadgevingen van
Eddy, J.C, en Mike de nodige aarde aan de dijk brengen? Wat als de overbezorgde buurman William zich in dit verhaal komt mengen en Suzanne toevallig
zijn nichtje blijkt te zijn? Of de postbode Fred te pas en onpas langs komt?
Waarom?
Wat zal er gebeuren als de dames elkaar voor de voeten lopen? Wie van hen
heeft de meeste charmes, troeven om met Gerard als hoofdprijs aan de haal te
gaan? Zal tante Zenobie dit alles laten gebeuren? Wat is de rol van J.B. in het
gehele verhaal? Denkt er nog iemand aan Annabel?
U voelt van verre aan, beste toeschouwer dat hier meer dan elektriciteit in de
lucht hangt. Geniet van de kandidates die hun best doen, elkaar de loef af te steken en Gerard die verstrikt raakt in dit “liefdesweb”.
Uw regisseur van dienst.
Jan Christiaens

Muis in de oven.
Gerard, rustige vrijgezel: Frankie De Wandel
Annabel, trouwe meid van Gerard: Chantal Picqueur
Zenobie, tante van Gerard: Anita Benaerens
William, buurman van Gerard: Luc Meganck
Fred, de dorstige postbode: Sidney Mertens
Katrien, sportieve dame: Evi Pletinck
Vicky, jonge punkster: Leentje De Greif
Suzanne, dame met klasse: Isabelle Magerman
Eddy, sportieve kerel: Manu Van Driessche
Jean Claude, bediende: Bert Rupus
Marcel, oudere punker: Paul De Vreese
Jean Baptiste, man van adel: Jan Christiaens

Roger De Bondt

(°Hamme 1946 - 2011)

Roger De Bondt groeide op in Hamme en studeerde in St. Niklaas en
Gent. Naast zijn job als leraar, zetelde hij ook in de jury van de
Vlaamse Gemeenschap (Middenjury) te Brussel. Hij debuteerde als
"schrijver" van eenakters, wagenspelen en caféstukken.
Na de vertoning van "Democratie" (eenakter) van zijn hand werd hij
op het matje geroepen wegens spot met zijn oversten en sindsdien
schrijft hij onder schuilnaam "Eddy Verbeeck". Zijn grote liefde bleef
echter toneel.
Hij regisseerde 15 jaar “Mensen achter de dijk” uit Hamme, 10 jaar
“Het Peperholleken” in Hamme, vijf jaar “De Klokkenlappers” in
Belsele en 10 jaar “de Vlaamse Harten” in Tielrode. Roger De Bondt
overleed in 2011.
Enkele gekende toneelstukken zijn o.a:
Muis in de oven (meer dan 30 vertoningen in Hamme, Tielrode,
Belsele, Gent, Schellebelle, Laarne…), Als de kat van huis is, Blues
Café, De Zigeunerin, Hotel Paradiso, Drie hartenheren en een dame,
De kat heeft muizenissen, Als mijn zuster dat moest weten.

