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. r Poul en Nelly Vonwildemeersch-Behoeghel voor 28 ioor gosturiiheid

' ' . Guy V{nryckeghem voor de technische ondersteuning
(verkoop, verhuur, herstel von verreike.rsr minigrovers en onder moteíiool)

r het grote teom medeweíkers vobr 
"n 

ochtlr de schermen

.t

te onthouderl doto:, .
'o zoterdog 24 september, Korél de Blquwerverkicrin!

rnct muziek en ei.koning



Sil, de strondiutter r

t

ln de streekrofnon "Sil, de strondiutter" gof de Nederlondse
outeur Cor Bruiin de strondiutters, die indertijd oon de rond

von de lee in de morginoliteit dikwiils een hord leven leidden,
respect en eén ziel.'Het verhool von deze Korel de Blouwer

von de zee sloeg in. tjet boek werd indertiid verslonden en

het verhool tildens de longe winterovonden in veel J\eder- '

londse gezinnen voorgele=àn. Er kworq een televisieserie, die',
in de'zestiger ioren von de vorige eeuw heel Nederlond en

Vloonderen beroerde. En het tbneelstuk, dot ook op hetöoek
werd geïnspireerd, wos en blllft nog oltild een volkse klossie-

' ker.
'{

Het verhool is universeel en oon'griipend. Sil, een strondiutter,
lecft somen met vrouw Leonie en hun zonen Mox en Pros, oon

'de rond von de zee. Zii leven vcin wot èr op het strond oonl

- spoelt, en het horde buitenleven tekent het gezin.

Tiidens een storm strondt een Zweeds schip. Op zoek noor
buit bemerkt Sil een bgotie met schipbreukelingèn. Hii goot in

zee en kon een kind reUden. Een meisie... dot het wereldie
Von het gezint ol snel flink door elkoor §chudt.

No het tweede bedriif is er een pouze, voorzien.,

t
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spelen voor u:

Korel Coenen

Nelly Behoeghel '
.ltefo n ie Vo nwi I de m ee r sc lt
Christophe Kinoo'
Kris Couwet
Dony Lemohieu

Mortine Boone
Hgnnelore Bourrée

Noncy Defeyer

Willy Neuville
Emmo Albïecht
Stef Ryon '

'Geerr 
Barbry, Morc Veryser

en Donië'l Delerue

Kris Couwel, Kristof, Worm,
Morc Londuyt,

D ovi d Vo nw i I d e m e e r scJt,

Wiily Louf 
r

Poul Vanwildemeersch
en Dirk Top

Pierre Kestelyn
Morc Gekiere
Eddy"Huys

Sil: 3

Leoníe:

Lotte:

Prds:

Mox:
Gerord:
Sidonie:

;Julto:

Rosolie:

Dré:

kind: .

postoor:

klonk en licht:

decor:
I

toneelmeesters:

gnme:
reg ie-ossistent:

;
regre:


