
Regisseur Mare Gekiere stopte meer aktie in het tradioneel statische toneel van Haringe. 
(FotoS 

Mare Gekiere regisseert 
openluchttoneel Haringe 

HARINGE - Leraar 
Mare Gekiere maakt dit sei
zoen zijn officieel debuut 
als regisseur. Na schuchtere 
pogingen bij het jeugd- en 
kollegetoneel in Poperinge 
nap 'Mj dit jaar de regie op 

^ :ic*i /an de Haringse to-
' leelgroep die op een boog
scheut van zijn w ôning re
peteert. „Eigenlijk repeteert 
elke speler in zijn dialekt, 
Haringe trekt de lijn enkel 
door en speelt ook in de 
sappige volkstaal. Wie daar
op misprijzend neerkijkt, 
heeft ongelijk", aldus Ge
kiere 

Mare Gekiere is al jaren een 
vaste waarde van de Popering-
se toneelkring „In deugd en 
vreugd". Jaren terug verhuisde 
hij naar het blauwersdorp Ha
ringe en als zanger van het 
plaatselijk koor integreerde hij 
zich in het rijke verenigingsle
ven van het dorp. 

Het ene woord bVacht het 
andere mee en deze zomer be
loofde Mare voor het eerst een 
toneelstuk te regisseren. ,,Eer-
der regisseerde ik al kinderto
neel. Maar deze opvoeringen 
worden mijn vuurdoop. Ik on
dervond meteen kleine proble
men. Hier zit het publiek aan 
twee zijden van het speelvlak 
en eist het spel in open lucht 
een duidelijker artikulatie", 
vertelt Mare tussen twee scè
nes door. 

,,Het spelpeil van de akteurs 
verraste me aangenaam. Be
paalde toneelliefhebbers kijken 
nogal misprijzend neer op de 
dorpsgezelschappen die ,,zelfs 
in het dialekt" spelen. Haringe 
heeft echter een groot spelers-
potentieel waarin talent 
schuilt. Ik weet uit ervaring dat 
elke speler zijn rol in het dia-
lekt leert. Waarom het stuk 
dan niet in het dialekt opvoe
ren? Trouwens, de vertaling 
door Milo Aernout mag er best 
zijn", aldus Gekiere. Leuk de

tail, een speeMer- trok zelfs 
naar Parijs om er bij een Franse 
couturier een kleed te kopen! 

Rolverdeling 
Het gezelschap speelt dit jaar 

„Sliesen en Gesar", het geken
de volks blijspel. Voor de aktie 
tekenen Stef Ryon (Sliesen), 
Willy Neuville (Gesar), Nelly 
Behaeghel (Melanie), Robert 
Bafcop (dokter Monchausson), 
Milo Aernout (postbode), Pau
la Recour (madame Flour), 
Linda Vantomme (meid Vale-
rie), Annemie Vulsteke (doch
ter Tinneke), Karei Gaenen 
(verloofde Joe), Wouter Gekie
re en Rik Deschrevel. 

De opvoeringen hebben 
plaats op de binnenkoer van 
„Ter Vlooghe" bij Paul en Nelly 
Vanwildemeersch-Behaeghel 
op vrijdag 18, zaterdag 19 en 
zondag 20 september, telkens 
vanaf 20 u.. Kaarten kosten 
130 fr. in voorverkoop (tel. 
057-30.02.70) en 150 fr. aan de 
kassa. (BWP) 


