
JongDOEK is de jongerenwerking van OPENDOEK  

Welkom!  

Namens OPENDOEK en JongDOEK willen wij jou hartelijk welkom heten 
op ons pronkstuk, het evenement van het jaar, het feest van de eeuw: 
het Landjuweelfestival. Gedurende de rest van deze week zal je dagelijks 
dit krantje zien verschijnen. Hierin vind je allerlei leuke weetjes over het 
Landjuweelfestival, de stad Oostende en natuurlijk de voorstellingen die 
hier spelen. 

Maar wie brengt jou al dit leuke nieuws? Sta ons toe dat we ons even voorstellen. 
Ahum. Wij zijn JongDOEK, het jongerenluik van OPENDOEK. Aangenaam! Doorheen 
het jaar schrijven wij onder andere inhoudelijke artikels over theater, nemen we 
interviews af van interessante theatermakers en maken we plezante filmpjes die je 
een inkijk geven op leuke evenementen die JongDOEK en OPENDOEK op touw hebben 
gezet.  
Het Landjuweelfestival behoeft misschien ook een kleine introductie. Het Landjuweel 
is een jaarlijks festival voor het beste dat het amateurtheater in Vlaanderen te bieden 
heeft. Traditiegetrouw focussen we ons tijdens het Landjuweel op ontmoetingen 
tussen theaterliefhebbers, theatermakers en theaterhuizen. We hopen dan ook dat je 
gedurende de rest van deze week nieuwe vriendschappen smeedt en geïnspireerd 
raakt door alle strelingen voor het oog die we jou aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Komt dat zien  

Vandaag:  

Viering van de longlist 
CC Grote Post,  
zaal Grote Post,  
19u30-20u00 

 

Theater Hoogspanning -
Pygmalion 
CC Grote Post,  
Zaal Grote Post,  
20u00-21u45 

 

Morgen, 02/11: Kwamen 
zij nog éénmaal weer 
CC Grote Post,  
18u00-19u30 

 
www.facebook.com 

/JongDOEK/ 
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Straattaal 

Een pint te veel op tijdens de receptie na Pygmalion? Vind je weg door het taalbos van Oostende met deze 
oneliners. Zo lig je weldra veilig in je bedde. Succes gegarandeerd!  

Veel kunnen drinken >  < Grote dust ze zeune zien. 
Zat zijn > < Deur de neuze zien. 

Hoe zat ben je eigenlijk? >       < Wit je nog van wuffer parochie daj ziet?  
Voor aap staan > < Mee u pies in de wiend 

Eens uitgaan > < E sortietsje plasseern 
Stevige drinker > < Baksjesjkraker 

Veel kunnen drinken > < Ze der nie néffers gietn 
Een drankje af en toe kan gezellig zijn > < Beter e bolg van zuupm of e bulte van wérkn 

 

QUOTE VAN DE DAG  

“Wij zijn als eilanden in de zee: 

aan de oppervlakte gescheiden 

maar in de diepte verbonden.”  

William James 

 01-11-2017 

HELD VAN DE DAG: GEORGE BERNARD SHAW  
Vanavond kunnen jullie de voorstelling Pygmalion van Theatergroep 
Hoogspanning uit Beerse bekijken. De tekst die deze toneelgroep speelt is 
van de hand van George Bernard Shaw, een Ierse toneelschrijver.  
 
Shaw leefde van 1856 tot 1950 en was zoals wel meerdere kunstenaars 
vooruit op zijn tijd. Hij was een feminist, vegetariër en tegenstander van 
dierenproeven. Het maatschappelijk engagement droop van Shaws persoon 
af en dat kan je ook in zijn werk terugvinden.  
 
Shaw maakte immers idealistisch theater. Hij focust hierbij op alledaagse 
problemen. Zo wordt in Pygmalion aandacht gegeven aan ‘beleefdheid’ maar 
ook aan ‘goede inborst’. Deze twee waarden clashen genadeloos met elkaar, 
maar proberen vooralsnog tegen het eind van het stuk een te worden.  
 
 

Tot morgen, theaterliefhebbers! 
Kan je van onze nieuwtjes niet genoeg krijgen? Check onze andere communicatiekanalen (z.o.z.) 


