
JongDOEK is de jongerenwerking van OPENDOEK  

En we gaan nog door …   

Parallel aan het Landjuweelfestival organiseert JongDOEK een jongerentheaterkamp voor de 
drie jongerentheatergroepen MicrooB (Balen), Vrouwens (Gent) en Tgoesting (Lokeren). 
Vandaag is de derde dag van het theaterkamp. De groepen werken daar vol energie verder 
aan hun toonmoment Grenzeloos golvend dat plaatsvindt op zondagnamiddag. De jongeren 
van Vrouwens nemen vandaag niet deel aan de workshops. Zij bereidden zich deze 
voormiddag namelijk volop voor op de vertoning van hun voorstelling later vandaag (15.00u) 
die ze spelen voor een uitverkochte zaal. 
  
Gisteren werden de jongeren op de proef gesteld tijdens het uitdagende stadsspel Super Snap 
Oostende. In teams gingen ze de strijd aan met als doel als eerste de titel Supersnapper te 
bemachtigen. Ze moesten de gekste opdrachten uitvoeren in de stad zoals een foto maken 
met een toilet of zoenen met een cactus. Voor deze theatrale jongeren was geen uitdaging te 
groot. De prijs voor het winnende team was dan ook iets om naar uit te kijken: snoep en 
chips. Daarna maakten we nog wat tijd voor een fijn spelletje Kubben op het strand terwijl de 
zon zachtjes in sluimermodus ging. We sloten de dag samen af met de voorstelling De Naam 
van Pronk. Een verslagje daarvan lees je op de achterkant van dit krantje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

   
 

Komt dat zien  

Vandaag  

vrijdag 3/11/2017 
 

Vrouwens speelt Vrouwens 
15.00u-16.00u 
CC De Grote Post 
(Kleine Post) 
 uitverkocht 
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Carrosserie Mortier speelt 
Kaspar + uitreiking 
Octaafprijs 
19.00u-21.30u 
CC De Grote Post  
(Grote Post) 
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JongDOEK is de jongerenwerking van OPENDOEK  

Goddelijke woorden tijdens God is a word  

Jazzy klanken, zicht op zee en virtuoze woorden, meer was er niet nodig om onze donderdagavond classy in te zetten. 
De mannen van Club Jaecques lieten hun verhalen dansen op de tonen van de conservatoriumstudenten onder leiding 
van Bas Bulteel. Woordimpro als blind date, muziek als motor. Schrijver en performer Carmien Michels sloot de avond 
af met een afwisseling tussen poetry slam en haar eigen poëzieteksten uit haar net uitgebrachte poëziebundel We 
komen van ver. Haar rake teksten lieten ons lachen, huilen en nadenken terwijl we de zon zagen ondergaan in de zee. 
Schrijver Stefan Hertmans noemt haar terecht de vrouwelijke Johnny Cash. Nadien was er nog ruimte voor een gezellige 
babbel.  

 

 

 

 

QUOTE VAN DE DAG  

“Ik wacht op de mist in je mond 

blind en stom ril ik bij de eerste zon”  
Carmien Michels, tijdens God is a word... (gisteren in KAAP) 
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GISTEREN OP HET LANDJUWEELFESTIVAL 
Gisteren speelden Theatergroep BIT en Pronk. 
hun voorstellingen op het festival. BIT bracht in 
de namiddag SHOW. De tekst voor die 
voorstelling ontstond uit impro met de groep. 
Op de scène staat een rood gordijn centraal en 
sprankelen de glitters volop. De “tadaah’s” 
vloeien rijkelijk uit de monden. BIT wil met deze 
voorstelling de maatschappij en haar schone 
schijn aan de kaak stellen. 

In De Naam van Pronk. zien we een 
kromgetrokken familie. We worden meegezogen 
in de tragiek. We stonden versteld van het 
lichtgebruik en het sterke spel.  

Proficiat aan beide groepen. 

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