re g i e
hanneke som

spel
armand gubbels
s i t ta h h u n t j e n s
henny hutzemakers
thea mourmans
romy pricken
yolanda pricken
e d wa r d va n r o s s u m
marieke senden
j o n at h a n wa n d e r s
g i l l e s va n d e w o u w

vleisch
jack wyers

s p e e ld ata
donderdag

8, vrijdag 9, zaterdag 10, oktober én op donderdag 15, vrijdag 16, zaterdag 17 oktober 2015

spel

Gilles van de Wouw
Egid, slager en collega van Sven
Jonathan Wanders
Sven, slager en collega van Egid
Sittah Huntjens
Astrid, hulp van de begrafenisondernemer
Thea Mourmans
Lacroix, slager, voormalige baas van Egid en Sven
Romy Pricken
Sjuulke, verstandelijk beperkte zusje van Sven
Yolanda Pricken
Tina, vriendin van Egid en arts (dubbelrol)
Edward van Rossum
begrafenisondernemer Quadackers
Marieke Senden
Christa, collega van Tina en slagerijklant (dubbelrol)

Toneelgroep de Bron speelt vleisch
Egid is een neuroot die zwelgt in zelfmedelijden en bij de
lichtste confrontatie heftig transpireert. Partner Sven is
zijn tegenpool. Een wietrokende, introverte man die zijn
leven leeft, zonder veel ambitie en woorden. De twee
werken bij de eigenzinnige slager Lacroix, in het dorp
geroemd om zijn voortreffelijke worstjes.
Weurskes hubbe meech ummer gefascineerd. ‘t is toch wel
hiel biezoonder um a deer kapot te make en ‘t da in z’n
eige ingewande te stoppe. Erger da in dieng eige derrem
gepropt te weare kin toch neet? Dat is ing va die kling
plezeerkes die vear luj hubbe.
De slagersknechten willen niet langer in Lacroix’s
schaduw staan en beginnen hun eigen zaak. De slagerij
slaat aan dankzij Egid’s succesrecept. Het hele dorp
loopt uit voor de fameuze kipdipjes. Maar er is iets …
niet in de haak.
Een zwarte komedie over twee contactgestoorde

Armand Gubbels en Jack Wyers
antihelden, de concurrentiestrijd met hun voormalige
makelaars, electriciens, werkmannen, assistent artsen
voedselinspecteurs VWA en slagerijklanten (dubbelrollen) baas én hun vleesgeworden succes.
Henny Hutzemakers
muzikant en slagerijklant (dubbelrol)

regie
Hanneke Som

toneelbeeld
Ek van Roosendaal

avondtechniek
Truus van der Donk

decor/techniek
Roger Pricken / Ruud Smeets / Bjorn Brouwers

pr
Laura Damoiseaux / Jacqueline Römers

grafische vormgeving / illustratie
bureau paul smeets bno - Banholt

productieleiding
Elfriede Mergelsberg

met speciale dank aan
familie Opreij Mheer (speellocatie),
de slagerijklanten

Noorbeeks toneel op locatie in Mheer

vleisch

Toneelgroep de Bron verdiepte zich voor
in
het werk van de Scandinavische regisseur Thomas
Anders Jensen. Met VLEISCH
vleisch gaat De Bron door op
zijn traditionele weg van bijzondere stukken op bijzondere plekken, vanzelfsprekend in dialect én met een
eigenzinnige regie. Want het wordt ook in dit stuk meer
dan duidelijk: succes smaakt naar meer. En grenzen,
die zijn er om te verleggen, toch?

Speeldata vleisch
donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10 oktober én op
donderdag 15, vrijdag 16, zaterdag 17 oktober 2015
Aanvang: 20.00 uur. Kaarten afhalen vóór 19.45 uur.
Verzamelen / kassa en kaarten bij café Quanten in
Mheer (Dorpstraat 3, bovenaan de berg, tegen over de
kerk). Gezamenlijk vertrek naar de overdekte
speellocatie. Denk bij koud weer aan warme kleding.
Wil je niets missen van toneelgroep de Bron?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op
www.toneelgroepdebron.nl. Dan mag je als eerste
reserveren voor een nieuwe productie!

info en reserveringen -www.toneelgroepdebron.nl-

