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Kerkhofblommenstraat

Dit voorjaar bracht Toneelkring Sint-Rembert ‘Kerkhof-
blommenstraat’ in het vertrouwde CC de Brouckere. En 
dat bleek een schot in de roos. Zowel het publiek als de 
Rembert zelf blikken tevreden terug, al is dat nog niet alles. 
Ook de jury van het Landjuweelfestival blijkt wederom 
enthousiast. Dat betekent dat Kerkhofblommenstraat 
zich hoogstwaarschijnlijk mag opmaken voor een reisje 
Gent. Het zou meteen de derde keer op vier jaar tijd zijn 
dat Rembert zich bij de grootsten van Vlaanderen mag 
rekenen qua amateurtoneel. Helemaal vast staat die 
selectie nog niet, al is het juryverslag wel erg lovend:

Regie
”Het stuk opent beloftevol met een esthetisch en intri-
gerend scènebeeld. We worden meegenomen in een 
schoon, fascinerend, genuanceerd én confronterend 
stuk toneel. De esthetiek in het beeld wordt op een 
knappe manier gecombineerd met vuil en sappig spel. 
Je wordt meegenomen in een tranche de vie.”

Tekst
”Voor dit stuk schreef regisseur Lara Taveirne een nieuwe 
tekst. Ze schreef die deels op maat van de speelsters. 
De tekst verdient een speciale vermelding. De taal is 
poëtisch en volks tegelijk en doet denken aan Louis 
Paul Boon, Tom Lanoye en Filip Vanluchene. De Vlaamse 
volksaard gevat in de schoonheid van het West-Vlaamse 
dialect met zijn bijzondere, sappige woordenschat en 
grammatica. Een ingenieuze balans tussen dramatiek en 
lichtheid, tussen het niet ontwijken van stevige thema’s, 
zonder te hangen in tranerigheid.”

Acteerprestaties
”Indrukwekkend. Dit woord past het best. Acht vrouwen 
die één voor één staan te spelen met de voeten in de 
aarde (letterlijk en figuurlijk). Met passie en overtuiging. 
Met focus en richting. Met gevoel voor timing. Zowel in 
samenspel als in de monologen zetten de dames ronde 
en complexe figuren neer, die je meenemen, verwarren 
en confronteren.”



Decor/Geluid/Licht/Kostuum
”Een esthetische, functionele én betekenisvolle vorm-
geving. De rijen bloemen zijn niet alleen schoon, ze 
creëren diepte en afstand. Ze worden gebruikt om over 
te springen, tegen te hangen, achter te verdwijnen. Soms 
realistisch, soms symbolisch. Het kraantje voor op de 
scène wordt intensief (misschien té intensief?) gebruikt, 
ook daar voor zowel realistische als symbolische 
beelden. De diepte en grootte van de scène wordt 
optimaal benut. 
Een uit de kluiten gewassen lichtplan brengt het 
scènebeeld helemaal tot zijn recht. Met een subtiel en 
verrassend kleurenpallet krijgt de scène verschillende 
sferen mee. Een ingenieus gebruik van zijlicht geeft 
aparte plaatjes. Schaduwen creëren een andere tijd 
én een andere plaats. Hard kil licht op de achterscène 
maken alles op een ander moment dan weer vlak en 
hard en genadeloos. Complimenten voor de lichtregie.”

Besluit 
“Een indrukwekkende regie en vormgeving van een 
zelf geschreven en erg mooie tekst, gespeeld door een 
schare zeer getalenteerde speelsters. Deze voorstelling 
komt meer dan in aanmerking voor selectie voor het 
Landjuweel.”

Kerkhofblommenstraat
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Simon D’Huyvetter voedt uw kind op 
(min of meer) 

Deze zomer organiseert Toneelkring Sint-Rembert zijn 
vierde Theaterbeesten: hét theaterkamp voor kinderen 
van 9 tot 16 jaar. Deze editie worden die onder handen 
genomen door Simon D’Huyvetter, die Rembert eerder 
al het fabuleuze ‚Hamlet’ schonk. Inschrijven kan nog tot 
het eind van de maand.

De Loods, de theaterruimte achter huis Bekaert en de 
ateliers van Fietsenhuis Ampe, is uiteraard het decor voor 
dit kamp. Een week lang maken ervaren en enthousiaste 
theatermakers er het theaterbeest in uw kind losmaken. 
We gaan aan de slag met teksten, rekwisieten, kostuums, 
muziek, dans en heel veel spel. 

Theaterbeesten loopt dit jaar van 14 tot 18 juli. Elke dag 
wordt er theater gemaakt van 9 tot 16 uur, alles uiteraard 
zonder overnachtingen. Als middagmaal brengen de 
kinderen zelf hun picknick mee. De kostprijs bedraagt 90 
euro voor het eerste kind en voor broer of zus kost het 
75 euro. Er is plaats voor 15 kinderen. De deelnemers zijn 
verzekerd.

INSCHRIJVEN vóór 30 juni 2014 
Inschrijven kan nog tot 30 juni.
Dat doe je door te mailen naar Bouke Ceenaeme op 
bouketje@hotmail.com met vermelding van voornaam 
en naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer én 
na storting van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN 
BE08 8002 1367 4813 (BIC AXABBE22) met vermelding 
‘THEATERKAMP + naam van het kind’.

Theaterbeesten
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Van Bühne 
naar
boekhandel

De voorbije producties werkte de Brugse auteur-
regisseur Lara Taveirne zich in de Torhoutse harten. Met 
het jongerentheaterstuk Moedervlek, en enkele weken 
geleden nog het vrouwen-epos Kerkhofblommenstraat 
maakte ze indruk. En daar wil ze voorlopig nog niet mee 
ophouden. Nu heeft Lara namelijk haar eerste boek klaar: 
De Kinderen van Calais, uitgegeven door Manteau, is 
intussen verkrijgbaar in de betere boekhandel.

“Wissant, Noord-Frankrijk, de jaren zestig. Urenlang 
gingen ze gebukt op zoek naar de mooiste schelpen. 
Ze konden gelijktijdig en achterwaarts over de golven 
duiken. Ze hadden allebei een kamer waar je de zee kon 
horen ruisen, als de wind goed zat. Lilith en Violaine 
waren wat men noemt hartsvriendinnen. Onafscheidelijk. 
Samen kochten ze hun eerste bikini. En het was hand in 
hand dat ze naar de rand liepen. 

Cap Blanc Nez, 1976. Beneden aan de kliffen wordt Violaine 
gevonden. 135 meter hoger staan twee boekentassen.”
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The king of POP

Dit najaar ontpopt trouwe Rembert-soldaat Luc 
Descheemaeker zich weer tot regisseur. Na zijn brutale 
poppentheater-interpretatie van Reservoir Dogs werpt 
hij zich in een nieuw avontuur. Dat wordt een eigen versie 
van Trouwfeesten en Processen, het helkomische drama 
van Arne Sierens. Luc ‘The king of Pop’ Descheemaeker 
blikt vooruit: 

‘Trouwfeesten en processen, vuile hoeren bedriegers 
slechte ouders domme kinders enzovoorts tot het einde 
der tijden’ is een voorstelling waarin zes personages 
wroeten in hun conflicten, verleden, liefdes en levens en 
ondanks alles de toekomst hoopvol tegemoet gaan”

Yolande is een hoer op retour en denkt aan stoppen. 
Ze wil met haar tienjarig zoontje Thierry aan zee gaan 
wonen en er een nieuw en proper leven beginnen. Maar 
banden doorsnijden is niet gemakkelijk.

Er is de zwerfkat Winnetoe, een jongen die Yolande in huis 
heeft genomen en voor wiens verleden ze een toekomst 
zoekt. Voor haar goede vriend Max, dokter op leeftijd, 
nachtraaf en ex-verslaafde, regelt ze een ontmoeting 
met zijn verloren dochter Estelle die hij al vijftien jaar niet 
meer gezien heeft.

Estelle is ondertussen kunstenares. Het is een pijnlijk en 
schrijnend weerzien. Vooral omdat de dokter intussen 
vernomen heeft dat hij nog maar tussen de twee maand 
en twee jaar te leven heeft.

En er is ook nog Sacha, de geschopte hond. Driftig, 
impulsief en bij voorbaat schuldig. Yolande roept iedereen 
samen in danszaal ‘Rialto’, een plek met verleden. Een 
plek waar menig strafblad werd geschreven, waar werd 
gedanst, gezongen, gevochten en vreemdgegaan. 
Yolande heeft groot nieuws!...

Cast en crew

regie : Luc Descheemaeker
licht : Geert Vanoverschelde

kostumering : Miet Vanstichel
speltechniek : Rien Deleu
geluid : Wim Delafontaine
poppen : Simon Bruneel

publiciteit : Willem Jaques
productieleiding : Bouke Ceenaeme

fotografie : Geert Coens

Poppenspelers

Sacha: Baptist Cobbe
Max: Henk Cnockaert

Estelle: Loes Swaenepoel
Winnetoe: Jonas Roelens

Yolande: Nancy Brendonck
Thierry: Kato De Cock

Speeldata

22, 27, 28 en 29 november 2014 om 20 u.
in CC de Brouckere te Torhout



Tijdens de uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs 
voor Amateurkunsten haalde de hoofstad van het 
Houtland een bijzondere titel binnen: Torhout is dé 
Toneelgemeente 2014. Onze stad krijgt als beloning 
een toneelstadsverkeersbord, de nodige commu-
nicatiekanalen van vzw Open Doek en bovenal de eer om 
die titel een jaar lang te mogen dragen. De motivering 
van de jury luidt als volgt:

“Torhout stelde een dossier samen waaruit veel 
visie spreekt. Ze leggen de nadruk op logistieke en 
financiële ondersteuning en op jeugdwerking. Zo 
delen alle theatergroepen samen één repetitieruimte 
waar ze ook stockageplaats krijgen. De voorstellingen 
vinden plaats in het cultuurcentrum, waarbij de 
programmatie van de toneelgroepen voorrang krijgt 
op de eigen programmatie van het CC. De academie 
heeft een kwalitatieve afdeling woord waar jongeren 
alle kansen krijgen en de theatergroepen organiseren 
theaterkampen en workshops voor jonge spelers. 
De burgemeester van de winnende gemeente is al 
36 jaar voorzitter van één van de theatergroepen en 
speelde doorheen de jaren zelf mee in maar liefst 437 
voorstellingen. In de gemeente van 20.000 inwoners zijn 
3 toneelgroepen actief.”

Torhout Toneelgemeente
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Toneelkring Sint-Rembert
Ernest Claeslaan 40

8820 Torhout
www.sintrembert.be

Beeld:
Geert Coens • Luc Descheemaeker 

Tekst:
Ruben Bruneel • Luc Descheemaeker

Benjamin Van Synghel  

Opmaak en druk:
Westlandia

Verzending:
Marc Lasat • Timothy Lasat • Christine Vincent

Colofon
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