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Vrouwens: vriendschap gaat door de maag 

Gisteren konden jullie een eetfestijn van formaat bewonderen in de Kleine Post. Fruit, koekjes, 
spekjes, pannenkoeken, ajuinen en zelfs kip passeerden de revue. Maar de madammen van 
Vrouwens waren niet van plan om een heerlijk diner in elkaar te boksen.  

Er ontstond een kakafonie van geuren, smaken en texturen die de magen van de bezoekers 
deed omkeren. We keken met afgrijzen toe, sommigen zelfs met dichtgeknepen neuzen en 
ogen. Natuurlijk ging deze voorstelling niet over eten, net zo min als de appel in Adam en Eva 
gewoon een stuk fruit is. Vrouwens gaat ook over de grotere waarden in het leven en hoe die 
met elkaar clashen. Hoe ziet een vriendengroep eruit? Wie deelt de lakens uit en wie nestelt 
zich onder andermans veren? En als je opgroeit in een groep, met de meest fantastische 
vriendinnen, hoe eis je dan je individualiteit op? Jongeren groeien niet aan hetzelfde tempo 
op, wat doet dat dan met de groep? Er wordt geruzied, er wordt gehuild, geknuffeld en 
gezopen, maar met de grootste liefde voor elkaar.  
 
In de Achterklap vertelde regisseur Marthe Thys meer over het proces dat tot deze 
memorabele performance leidde. Net zoals in de voorstelling, werd een groot deel van het 
werk al etend rond de tafel gedaan. Marthe gaf haar spelers ook de opdracht een maand lang 
een dagboek bij te houden. Aan het einde van die maand hebben ze die dagboeken in de 
groep gegooid en vielen de puzzelstukken samen. Pas toen gingen ze de vloer op. Daar vond 
deze groep de ultieme bevestiging van hetgeen ze al eerder op café hadden ervaren: liefde is 
als vriendschap, en die gaat zeker door de maag.  
 
 

 

 

  

 

 

   

 

Komt dat zien  

Vandaag  

Zaterdag 4/11/2017 

 

Voor Taal en Kunst speelt 

Kaatje is verdronken 

15.00u-16.20u 
CC De Grote Post 
(Kleine Post) 
  

Rederijkerskamer De 

Loofblomme speelt  
De genezing van de krekel  

20.00u-21.00u 
CC De Grote Post  
(Grote Post) 

Morgen 

Zondag 5/11/2017 

Toonmoment jongeren 
Grenzeloos Golvend 

14.00u-15.00u 
CC De Grote Post  
(Dactylo) 
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P.S.: Vrouwens is tegen voedselverspilling en voorzien menig 
theaterkampdeelnemers nu van heerlijk fruit. Wie weet maken 
we nog een smoothie in jeugdherberg de Ploate.  

https://opendoek.be/jongdoek/home
https://opendoek.be/jongdoek/home
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En we gaan nog niet naar huis … 
Een nieuwe dag op het jongerenkamp is aangebroken terwijl we 
nog niet helemaal zijn bekomen van de vorige.  
Gisterenavond stond namelijk een spetterende gamenight op de 
planning. De jongeren brachten verschillende opdrachten tot een 
goed einde om zoveel mogelijk inspiratie te verzamelen voor hun 
eigen kleine opvoering. Later die avond brachten enkele van hen 
dan ook nog een bezoekje aan de karaokebar tot in de late 
uurtjes. 
 
Maar er is nog meer 
Elke dag tijdens de workshops krijgen de jongeren een koekje 
maar welk koekje is nu het meest geliefd bij hen? 
 

 

 

QUOTE VAN DE DAG  

“Laat mij uw spit zijn.  

Laat mij draaien tot ik duizel en val in zwijm”  
Niels Nijs en Elise Burm tijdens de performance van de gamenight (jongerenkamp)  

 04-11-2017 

GISTEREN OP HET LANDJUWEELFESTIVAL : HET MYSTERIE VAN NÜRNBERG   

Carrosserie Mortier uit Gent bracht een eigentijdse bewerking van Kaspar door 
Stijn Devillé en Adriaan Van Aken. Hoe kan een zonderlinge figuur zich als 
onbeschreven blad een weg banen door de maatschappij? Op deze vraag 
probeert het gezelschap een antwoord te bieden. Op schitterende wijze wordt 
gestalte gegeven aan de Kaspar-figuur. Een voorstelling waar een duidelijke 
persoonlijkheidsontwikkeling zichtbaar is. Diezelfde persoonlijkheidsontwikkeling 
wordt op egoïstische wijze gekneed door de inwoners van Nürnberg. Een ware 
strijd tegen de tijd. De live muziek tilde de voorstelling naar een hoger niveau en 
gaf ondersteuning bij de teksten. Een sober lichtplan dompelde iedere scène in 
een typische sfeer onder. De voorstelling liet zijn publiek nadenken over hun 
eigen maatschappelijke positie. Kaspar kreeg het gezicht van vele 
persoonlijkheden die in deze maatschappij niet lijken thuis te horen. Een zeer 
sterke vertolking van een krachtig stuk! 

 

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