
JongDOEK is de jongerenwerking van OPENDOEK  

Ready, set, go!  

Het Landjuweelfestival 2017 werd gisteren afgetrapt door OPENDOEK-voorzitter Kristof Lataire, de 
Oostendse Schepen van cultuur Bart Plasschaert en de directeur van OPENDOEK Joke Quaghebeur. De 
Grote Post zat goed gevuld en de theaterbelangstelling was groot. Iedereen wachtte vol spanning op 
de huldiging van de theatervoorstellingen die op de longlist voor het Landjuweel staan. Iedere groep 
kreeg een prachtige replica van de 16e-eeuwse Landjuweelschaal. Nog even de mooiste glimlach 
bovenhalen en *flash* de longlisters 2017 werden vereeuwigd.  

Of het Landjuweel een selectie is van de béste amateurvoorstellingen? Daar valt over te discussiëren. 
Iedere voorstelling heeft zijn waarde en groepsplezier staat per slot van rekening nog altijd centraal. 

Vorig theaterseizoen bezochten de Landjuweelselecteurs 80 voorstellingen. Stuk voor stuk waren het 
pareltjes. Met trots kondigen we aan dat vier jongerenvoorstellingen de longlist haalden. Deze en alle 
andere longlisters willen wij – van JongDOEK – van harte proficiat wensen met hun prestatie! 

`Blackbird´ door Theater Clan, `GRAS’ door Theatergroep Het Vierde Oor,`SHOW’ door Theatergroep 

BIT, `Desperado’ door Zibrogamin, `De Kussenman’ door Toneelatelier Aalst, `Pygmalion’ door 

Theatergroep Hoogspanning vzw, `Het kouwe kind’ door Compagnie Schmaltz, `De Fietsendief’ en 

`Hitler is dood´ door Theater Playerwater, `De Genezing van de Krekel´ door Redrijkerskamer De 

Loofblomme, `Kaspar´ en ‘Immaculata’ door Carrosserie Mortier, `Nachtelijk Symposium´ door Theater 

Krakeel, `Kaatje is verdronken´ door Voor Taal en Kunst, `Ge moet niet persé een ananas gegeten 

hebben om te weten dat dat ongelooflijk lekker is!´ van Bart Van Nuffelen door Hofpoortteater Elckerlijc 

vzw, `Fausto´ door Theater Flanel, `Tien Geboden´ door Theater TRAC en Theater de WAANzin, 

`Raadseltjes´ door Toneelatelier Aalst, `Hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min-twaalfjarigen 

won en dat het mij spijt´ door Filip Tielens en Zeno De Ridder, `De naam´ door Pronk, `Dear Mr. D’ en 

`Niks. Nul. Noppes´ door Theateratelier De MicrooB/Bert Leysenkring, `Vrouwens´ door Vrouwens en 

`ZINNE' door TGoesting.  

 

 

 

 

 

   
 

Komt dat zien  

Vandaag: 
Zin in een verrassende 
samenspel van spoken 
word en jazz? Rep je dan 
naar KAAP want om 
17.00u kan je deze combo 
live te zien krijgen. 
 
Club Jaecques, Carmien 
Michels en de studenten 
van het Conservatorium 
aan Zee onder leiding van 
Bas Bulteel, zullen jullie 
inweiden in de goddelijke 
wereld van impro, jazz en 
spoken word. 
 

God is a word –  
That’s what we heard 

17.00u-18.00u, KAAP, €8 
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Jongerentheaterkamp tijdens het  Landjuweelfestival 

Het jongerenkamp van het landjuweelfestival is weer met succes van start gegaan. De drie jongerengroepen 
die een plaats bemachtigden op de longlist (MicrooB, TGoesting en Vrouwens) nemen deel aan dit kamp.  

 
Wat houdt dat kamp precies in? Tijdens hun verblijf in 
Oostende gaan ze naar verschillende geselecteerde 
voorstellingen kijken, nemen ze deel aan spetterende 
activiteiten en leuke workshops waar ze toewerken 
naar een gratis toonmoment dat plaatsvindt op 
zondagnamiddag in de Grote Post.  
 
Wij hebben er alvast veel zin in en zijn zeer benieuwd 
naar wat deze week voor hen nog zal brengen. 
 

 

QUOTE VAN DE DAG  

“Mij hoeft nie. Mij nie dame. Mij bloememeisje.  

Mij verkoop bloeme e drome e verlangen.”  
Tessa Diels als Eliza Doolittle (Pygmalion door Theatergroep Hoogspanning)  
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GISTEREN OP HET LANDJUWEELFESTIVAL 
Theatergroep Hoogspanning uit Beerse opende 
gisteren het Landjuweelfestival met haar versie 
van Pygmalion, naar de tekst van George 
Bernard Shaw.   

Ze stouwden de grote zaal van De Grote Post vol 
met 1 ton kranten en brachten voor de 
gelegenheid een bloemenkanon mee om te 
eindigen in schoonheid.  

Een uur en drie kwartier konden we het verhaal 
van Eliza Doolittle volgen die door taalprofessor 
Higgins wordt omgevormd tot een klein, 
fatsoenlijk meisje. Het stuk is een waar plezier 
voor taalliefhebbers en werd ondersteund door 
live zang.  
 

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

De acteurs en regisseur van Pygmalion ©Imke Vannuffelen 

De jongeren leren elkaar kennen ©Imke Vannuffelen 


