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Speciale dank voor de gastvrijheid

van heer en mevrouw Paul Vanwildemeersch - Behaeghel

Te onthouden :

zondag 11 augustus: orgelkoncert

27 en 28 september : Karel de BlauwerÍeesten

1, 2 en 3 november : kunsttentoonstelling

OFFSET, BOEKDRUK
SCHOONAERT BOESBRUGGE
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trT KULTUURGEMEENSCHAP HARINGE

't Pachtgoed Ter Ulooghe
Boerenepos van Milo Aernout

Openluchtopvoering op de hoeve Vanwildemeersch,

Moenaardestraat te Haringe :

Vrijdag 27 juni ï986

Zaterdag 28 juni 1986

Zondag 29 juni 1986

Openluchtopvoering op de hoeve ,,Fleriskot"

te Middelkerke :

Zalerdag 12 juli 1986
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,,'t Pachtgoed Ter Vlooghe"
Dit boerenepos beschrijÍt de gehechtheid van een boer aan tradities, bezittin-

gen en hoeve.

Boer Proot boert op een hoeve die van vader op zoon, steeds eigendom was

van de Proots. Door zijn goedheid en gastvrijheid tegenover een Hongaars

meisje enerzijds, en anderzijds door de kosten om zijn zoon tot ploÍessor te

laten studeren, staat hij op het punt ,,Íailliet" te worden verklaard'

ln een korte inleiding maken we de blijde thuiskomst mee van de zoon die nu

professor is.

Het eerste bedrijf toont echter de harde realiteit : het Íeest heeft niet lang

geduurd.

ln het tweede bedrijÍ verhuizen we naar Hongarije. Maryssa is terug naar

haar land gekeerd en we volgen haar even.

ln het derde bedrijf weten we dat Boer Proot, bedrogen door Van Hove, zijn

hoeve moet verkopen. Wie koopt uiteindelijk ,,Ter Vlooghe" ?
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Boer Proot:

Sidonie, zus van de boer :

Louis, zoon van de boer :

Maryssa:

Fichen, karton :

Kamiel, knecht :

Rosa, meid:

Van Hove, geldschieter :

Garde:

lstvan, broer van Maryssa :

GraaÍ Kohlesvar:

Janos, knecht van de Graaf:

Burgemeester:

Grime:

Toneelmeester :

Regie:

B. Bafcop

M. Gantois

S. Ryon '

N. Behaeghel

L. Parent

W. Neuville

H. Vanoverberghe

Fl. Deschrevel

K. Coen

L. Mortier

G. Huyghe

D. Delerue

M, Aernout

P. Këstelyn

P. Vanwildemeersch

R. Bafcop

M. Aernout

NA HET TWEEDE BEDRIJF: 15 MINUTEN PAUZE


