
Met speciale dank voor de 10 jaren gastvrijheid
van de heer en mevrouw Paul Vanwildemeersch-Behaeghel.

ÏE ONTHOUDEN DATA:
. Orgelconcert: zondag 14 augustus om 17 u.

o BlauwersÍeesten : zondag 25 september
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@ KULTUURGEMEENSCHAP HARINGE

tweede lustrum-viering met

KAREL DE BLAUWER
Toneelwerk van Milo Aernout

Epiloog door Robert BaÍcop

Openluchtopvoering op de hoeve Vanwildemeersch

Moenaardestraat te Haringe :

Vrijdag 1 juli í988
Zaterdag 2 juli 1988

Zondag 3 juli 1988
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TWEEDE LUSTRUM
Met deze opvoering van ,,Karel de Blauwer" zijn de spelers van de Kultuurge'

meenschap Haringe aan hun tiende produktie toe.

Na een schuchtere poging met ,,De Vlaschaard" volgde ,,Peegie", ,,Boe-

renpsalm", ,,'n Tjoolaere", ,,Dorpsserenade", ,,Sil, de strandjutter", ,,'n

Hommelpluk", 't Pachtgoed ter Vlooghe" en ,,Toerisme te lande".

Het blijvend succes van dit volkstoneel bewijst de nood aan eenvoudig, Íris en

gezond toneel.

DE NIEUWE KAREL DE BLAUWER

,,Karel de Blauwer" is een sagenfiguur en elk smokkelverhaal kan door hem

beleeÍd zijn. Dit verhaal wijkt in vele opzichten af van het oorspronkelijke oÍ

het herwerkte boek ,,Karel de Blauwer" van Jules Leroy en Pater Declercq.

Het is een hulde aan de mannen van de Westhoek die midden mens'enl
natuurgevaar de smokkelaarszak aangespten en uren ver Frankrijk binnen-\
trokken om zodoende, hun leven en dat van hun kinderen meer leeÍbaar te

maken.

ln het eerste bedrijÍ maken we kennis met de komst van de nieuwe inspekteur

met het gevolg dat de goedhartige René in een valstrik loopt.

Het tweede bedrijf begint een paar dagen later met het herkauwen van de

gebeurtenissen van de voorbije dagen en het verraad van Jules, 'n kommies.

Het derde bedrijf brengt ons levendig het smokkelen zelÍ ten tonele met blau-

wers en kommiezen met hun hond.

De epiloog, geschreven door Robert BaÍcop, is de bekroning van een 60'
jarige toneelcarrière van deze zeer gwierde speler.
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PERSONEN :

Karel de Blauwer

Madeleine, biizit

Liza, dochter van Karel

Mong, lief van Liza

René, uutkieker

Jules, 'n kommies

Pastoor

lnspekteur

Fieken, bendebaas

Blauwers

Kommiezen

Klank en licht

Grime

Regie

W. Neuville

N. Behaeghel

M. Gantois

K. Caenen

L. Parent

R. Deschrevel

R. BaÍcop

M. Aernout

G. Huyghe

G. Huyghe

J. Vanexem

F. Vandevoorde

J. Gheysens

P. Vanwildemeersch

D. Vandenbussche

D. Delerue

L. Gantois

D. Delerue

P. Kesteleyn

R. BaÍcop

M. Aernout
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NA HET ÏWEEDE BEDRIJF: 15 MINUTEN PAUZE


