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Speciole donk voor de gostvrijheid von de
heer en mevrouw Poul en Nelly

Vonwildemeersch - Behoeghel.

ïe onthouden :

. 25 september : Kore! de BlouwerÍeesten

o 2ó september : Rommelmorkl

ffi Kultuurgemeenschop Horinge

noor het werk von Ernest Cloes

Regie : MARC GEKIERE

Vriidog l0 seplember '99
Zoterdog I I september'99
Zondag 12 september '99

om 20 uur bii Poul en Nelly
Vo nwí I demeersch - Beh oeghel te H o ri n ge



"De Fanfare De Srnt-Jansvrienden" is een tonee lbewerking
van de gelijknamige novelle van Ernest Claes.

Het stuk speelt zich af in het bagin van dzze eeuw.

Alhoewel Claes in de stad woonde, liet hU zich steeds
inspireren door authentieke dorpsfiguren die hij haarfijn

schatste zodat de humor €r van afdruipt.

ln een naburig dorp wordt een muziek opgericht tot grote

ergernis van Bas, de cafébaas, Jef , de smid en Meester
Vyncke.
Zebesluilen ook een muziek op te richten.

Maar muziek zegl ook " nolenleer" .

En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook het indelen
van de muzikanten en het verdelen van de instrumentan
verloopt niet zonder problemen.

En wat mel een muzikant die de maat niet kan houden ?
Noevier je Cecilia ? Noe goed het bestuur het ook bedoelt,
toch komen er roddels. De "congregatie" en het "patronaat"

zien metlede ogen dat de jeugd wegblijft.
Maar ook in het bestuur komen er spanningen.

Na de pauze verhuizen we naar de tweede dag van het

derde Ceciliafeest. Het muziek is verdeeld in de aanhang

van da smid en de aanhang van Bas.

Door een liefdesaffaire, die de rode draad vormt door gans

het stuk, eindigt de opvoering wel wat brutaal.
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Personages :

Bas Cappo en, heróergier

Jeanne, zijn dochter

Jef de smid

Meester Vyncke

Wieze Scharre

Dré Scharre

Chen Boeraeve

Mielten Derycke

Pollieten Peutevinck

Bing van Manses

Pastoor

Rosten Taffin

Techn. ploeg klank en licht

Decor

Grime

Regie

M. Aernout

B. Souillaert

W. Neuville

K. Caenen

N. Behaeghel

S. Ryon

D. Lemahieu

D. Vandenbussche

W. Hoedt

P. Colpaert

M. Regheere

B. Dommecent

M, Veryser

D. Delerue

G. Barbry

B. Dommecent

P. Kestelyn

M. Gekiere


