Een hilarische volkse komedie
van Fitzgerald Kusz in een uitermate sappige bewerking van Bart Cardoen

Vrijdag 18 maart om 20.00 u. in de Magdalenazaal
“Zwijg Kleine” is het relaas van een familiefeest ter gelegenheid van de plechtige communie
van Eddy. De familie van Eddy is geobsedeerd door eten en drinken, vreten en zuipen, zeg
maar. Met de drank komt de binnenkant naar buiten. De humorist in ieder van hen baant zich
een weg naar de oppervlakte. Maar ook de diepste zielenroerselen wellen als gulpen bittere gal
naar boven. Mensen trekken elkaar aan en stoten elkaar af. Ze slaan en ze zalven tegelijk. Een
verwijt wordt met een compliment gemaskeerd of gemasseerd.
Bij de hertaling van het stuk heeft Bart Cardoen oeverloos zitten grabbelen in ons sappig
West-Vlaams. Opzettelijk heeft hij gekozen voor een bij momenten platte en vette taal. Niet
om te choqueren maar gewoon uit liefde voor de klanken die opborrelen uit de buik van die taal.
Wat aanvankelijk als plat en vulgair wordt gezien, begint soms plots warm en ontwapenend te
klinken.
In deze ‘Zwijg, Kleine” zitten humor, ironie, tragiek en bitterheid helemaal verweven met
elkaar, zoals in het echte leven dat soms klote is, maar tegelijk onweerstaanbaar grappig kan
zijn.

Praktisch:
•
De deuren gaan open vanaf 19.30 u., de voorstelling begint om 20.00 u.
•
7 euro/kaart – speciaal voor de inwoners van het Sanderkwartier biedt de Koninklijke
Toneelvereniging De Valk de kaarten aan een burenprijs: 7 euro in plaats van 9 euro

www.sanderkwartier.be
Inschrijven tot 14 maart 2016
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Wij wensen ……… kaarten aan 7 euro en betalen hierbij ……….. euro (graag gepast geld)
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon:…………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………………………………….
Te bekomen bij: Liliane, 18-Oktoberstr. 49 (tel. 050/38.71.09); Christine, Torhoutse Stwg 103
(0486/44 28 65); Brigitte, Orchideeënlaan 1 (050/38 90 03).

