
VRIJDAG 
NAAR DE KLASSIEKER VAN HUGO CLAUS
V I S K E S D A G

speeldata:17-23-25 maart 2012 om 20u. 

EXTRA VOORSTELLING
22 maart 2012 om 20u. 
 

Programmaboekje: vrije bijdrage
 

REGIE : SIGI ROOSEN



Extra dank aan onze sponsor, voor de logistieke hulp en uitwerking van het decor



D e  v o o r z i t t e r  a a n  h e t  w o o r d : 

“Toneel is een superleuke hobby”…  Volgens mij heeft de hoofdrolspeelster er eventjes anders 
over gedacht toen ze zo moedig was om 5 weken voor de première een onfortuinlijke collega te 
vervangen en al haar vrije tijd stak in het instuderen van teksten en plaatsingen.
“Toneel is een superleuke hobby”… Volgens mij heeft een van onze decormannen er eventjes 
anders over gedacht toen zijn rug weer eens blokkeerde bij het uitgraven van de tuinomheining 
die nodig is voor ons decor.
En toch… Als jullie weer in onze zaal zitten en de voorstellingen dan eindelijk daar zijn, wordt 
toneel voor al deze mensen opnieuw een superleuke hobby.  Meer nog … een passie!
Vandaag kunnen jullie deze passie delen van op de eerste rij. Emoties tonen en voelen van heel 
dichtbij zal zowel voor onze spelers als voor jullie even wennen zijn. Een uitdaging dus voor 
spelers én publiek. Geniet ervan!
Ik wil graag nog even vermelden dat het Nieuw Genker Toneel met “Vrijdag viskesdag” deel-
neemt aan de Provinciale toneelwedstijd in de categorie Het Gouden Doek.
Verder wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en uiteraard nu al van harte uitnodigen op 
ons jubileumseizoen 2012-2013. Het NGT viert dan haar 35-jarig bestaan met de Genker revue 
tijdens het laatste weekend van september en het eerste van oktober en een volledig eigen 
feestproductie in maart 2013.

Anniek Vanvinckenroye
voorzitter



Nelissen

Alle dagen open van 17u.
Zon- en feestdagen van 12u. tot 15u. 
en van 17u.

Woensdag sluitingsdag

Hoevezavellaan 91 - 3600 Genk, tel.: 089/84 32 22

SCHOENMODE - HANDTASSEN

Winterslagstraat 31 - 3600 Genk
tel. 089/35 54 65 - fax 089/30 41 61



I n h o u d  :  V r i j d a g  -  V i s k e s d a g

Stelt: ge zit al een jaar en zes dagen in ’t prisong en ineens wilt den directeur u spreken. Hij vraagt u waarom ge al dien 
tijd uw vrouw niet hebt willen zien, zelfs niet hebt willen horen. Hij vraagt u of ge d’er niks van gehoord hebt, van uw 
vrouw. En ge vraagt: “Bedoelt ge dat van Erik in de straat.” Hij knikt en zegt: “Ze heeft een kleine van hem gehad.”
Wat zoudt gij doen?

Claus schreef VRIJDAG in 1969 en draait net zoals die andere bekende stukken Suiker, Interieur (verfilmd als Het 
Sacrament) en Een bruid in de morgen vooral om de begeerte. In Vrijdag zoekt die begeerte de donkerste kanten van onze 
menselijke natuur op. Het stuk sloeg in de “katholieke” jaren zestig dan ook in als een bom.
Hugo Claus is ongetwijfeld nog steeds de “godfather” van de moderne Vlaamse literatuur. Samen met Harry Mulish, 
Gerard Reve en Willem Frederik Hermans behoort hij tot de grote vier van de naoorlogse Nederlandstalige literatuur. 
Naast romans en toneelteksten liet hij ook een omvangrijke poëtisch oeuvre na.
De jongere generatie zal zich Claus in de eerste plaats herinneren als de schrijver die voor euthanasie koos. Typisch Claus 
om aan het einde van zijn leven nog eenmaal zijn middelvinger op te steken naar de katholieke goegemeente die hij zijn 
hele carrière lang uitgedaagd heeft in zijn rijke oeuvre.
Ondertussen zijn we een goede veertig jaar verder en de tijd heeft niet stilgestaan. Zowel op maatschappelijk als op 
theatraal vlak zijn de jaren ’60 ver weg. Vandaar de keuze om de schaar in een meesterwerk te zetten en op zoek te 
gaan naar wat een stuk als Vrijdag voor ons betekent. Vandaar ook VRIJDAG VISKESDAG naar Hugo Claus. Oneerbiedig? 
Misschien...
Anderzijds is het grootste eerbetoon aan Hugo Claus misschien wel dat je zijn teksten met een gepast gebrek aan eerbied 
durft te benaderen? We hebben getrokken en geduwd, gevloekt en gespuwd, gelachen en gejankt tot er iets overbleef 
dat ons raakte in ’t diepst van ons zijn. Iets dat pijn deed maar ook schoon was. Iets dat soms donker als de nacht maar 
ook licht als een zomerdag. Iets dat van Claus was, maar ook van ons. En na vanavond hopelijk ook van u.
“Dat ge dat godverdomme niet in uwe konijnenkop kunt krijgen! We gaan verloren lopen, met ons drieën, elk naar onze 
kant, maar met doornen in zijn vel. Wij gaan daar niet mee blijven rondsleuren. Dat mag niet blijven trekken, het moet 
scheuren.” - Georges



Stationstraat 24/2 - 3600 Genk - 089/35 32 77

N.V. Optiek

THEO HABEX

Vennestraat 74
3600 Genk

Tel. 089/35 26 45

Luciana Amadio • Kortstraat 4 • 3500 Hasselt
tel. 011/22 80 47 • fax 011/27 42 67

Exclusieve Italiaanse schoenen en handtassen



D e  R e g i s s e u r  S i g i  R o o s e n   

SIGI ROOSEN werd tijdens zijn studies in Gent gebeten door het theatervirus. 
Tijdens zijn postgraduaat Theaterwetenschappen liep hij als regieassistent stage 
in het NTG (Gent). Via de opleiding woordkunst in het Conservatorium in Hasselt 
kwam hij terecht bij het Tongerse gezelschap Caleido Cie. Sinds Heldendeugd 
(2003) werkte hij actief mee aan elk stuk. Hij speelde er als acteur mee en regis-
seerde er o.a. De Bitterzoet van Dennis Potter (geslaagd voor de Provinciale 
Wedstrijd Het Gouden Doek, longlist Landjuweel), een bewerking van King Lear, 
Ons Stadje van Thornton Wilder (longlist Landjuweel) en Pterodactylus van Nicky 
Silver (geslaagd voor de Provinciale Wedstrijd Het Zilveren Doek). De afgelopen 
jaren regisseerde hij o.a. bij Groep Pol Stas en Het Hasselts Toneel en speelde hij 
ook mee in Ody van Ithaka van Anno ‘8 en in Arne Sierens’ Mouchette/Colette bij 
toneelgezelschap PRONK. Deze voorstelling in een regie van Inge Liefsoens won 
Het Gouden Doek 2009-2010.

Goed om weten : 
De theatergoden waren deze voorstelling niet gunstig gezind. Begin februari 
kwam onze eerste Christiane wat ongelukkig ten val. Spelen werd haar jammer 
genoeg ten zeerste verboden door de behandelende artsen. Gelukkig vonden 
we Kristl Tomsin bereid om in te vallen en konden we half februari de repetities 
opnieuw opstarten. Afgelopen maand hebben de acteurs zich letterlijk en figuur-
lijk op deze voorstelling geworpen. 



w i e  i s  w i e  V O O R  d e  s c h e r m e n 

Jan Bomans   
Georges

Kristl Tomsin 
Jeanne

Dries Clijsters
Erik

Nele Kelchtermans 
Christiane

O n z e  m e c e n a t e n : 

Reeds jaren zijn er binnen onze vereniging bepaalde mensen en bedrijven die het NGT een warm hart toedragen en daarvoor 
niet zo nodig in de picture wensen te komen.  Zij zijn onze stille adviseurs, helpers en begeleiders en steunen ons op juridisch, 
financieel en logistiek vlak :  

•  Advokatenkantoor Adlex -  Genk
• Dr. Jan Remans - Reumacentrum  - Genk 
• Farmaka Apotheek Quintiens - Genk
• Houben Herbert notaris - Genk
• Lalieu Rudy  Tandtechnisch Labo - Genk

• Van Havermaet – Groenweghe Accountants - Hasselt 
• Vrancken Francis dokter - Genk 
• Vrancken Ivo notaris - Genk
• Willems VW Audi Seat Skoda - Genk



w i e  i s  w i e  A C H T E R  d e  s c h e r m e n 

Sigi Roosen  
bewerking en regie

Anniek Vanvinckenroye    
regieassistentie

Bo Schreurs    
decorploeg

Luc Hanssen  
decorploeg

Luc Verlinden  
decorploeg

Frans Sourbron  
decorploeg

Johan Buntinx   
fotograaf



HANSA SPORT GENK

Burgemeester en Mevrouw Miel Craeghs

Uit Symphathie

TUINCENTER
NV

Bevrijdingslaan 157, 3665 As
Tel. 089/65 71 34 - Fax 089/65 99 58

Kwaliteit
 en sf

eer

Centrale werwarming & sanitair
BVBA Vandebosch

Centrale Verwarming - Vloerverwarming
Sanitair - Badkamermeubelen

Maaseikerbaan 75, 3600 Genk
tel. 089/38 16 04  -  fax 089/38 68 10



w e  d a n k e n  v a n  h a r t e :

	 Sigi Roosen Bewerking en regie

 Anniek Vanvinckenroye  Regieassistentie 

 Bo Schreurs Ontwerp & uitwerking decor

 Luc Hanssen Uitvoering decor

 Luc Verlinden Uitvoering decor

 Frans Sourbron Uitvoering decor

 Johan Buntinx Fotograaf

 Schreurs Project Realisatie decorbouw

 Fede Marino Ontwerp & onderhoud website

 Medewerkers CC Genk Technische ondersteuning

 Walter De Cock Promotie-filmpje Genk-TV

 Alle medewerkers  Achter de schermen en zaalbediening

 Onze sponsors Financiële en logistieke ondersteuning

 Onze mecenaten Financiële en logistieke ondersteuning

 U, allen Ons trouw publiek



Verfijnde Italiaanse deegwaren 
Op grootmoeders wijze

Fantuzi-Mura
Socialestraat 8B - 3600 Genk

tel. 089/38 58 49

JUBILEUMSEIZOEN : 
NGT viert haar 35 jarig bestaan!

•	 September – Oktober 2012 :	

	 Deelname	aan	de	“Genker	Revue”	:	Genk aan het kanaal	
	 in	een	regie	van	Roel	Vanderstukken	en	scenario	van	René	Swartenbroekx

•	 Maart 2013 :
 
	 eigen jubileumproductie	
	 in	een	regie	van	René	Swartenbroekx	

V o l g e n d e  s e i z o e n  2 0 1 2 - 2 0 1 3



ONTWERP & LAY-OUT VAN 
ALLE DRUKWERK

KOPIEREN
DIGITAL PRINTING

PLANAFDRUK / INBINDEN
PLASTIFICEREN

dieplaan 51 -  B-3600 genk 
t. 089/30 58 56 - 0477/28 49 36

 F. 089/30 76 94 - info@harsch.be

r e c l a m e b u r e a u



I n f o  N i e u w  G e n k e r  T o n e e l  &  W e b s i t e 

Bestuur :  Anniek Vanvinckenroye (voorzitter)
 René Swartenbroekx (verslaggever)
 Paula Willems (penningmeester)
 Simonne Nouwen
 Philippe Coppens
 Erik Lenaerts
 Lin Stifkens
 Mieke Amadio
 Geert Hanssen

Secretariaat :  Dennenstraat 17, 3600 Genk - tel 089 24 64 71
 info@nieuwgenkertoneel.be

Alle info :  www.nieuwgenkertoneel.be

Lid worden : Iedereen is welkom. Ervaring is niet belangrijk, enthousiasme en inzet des te meer. 
Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuw bloed (jong en oud) om actief deel te nemen aan onze 
producties. Naast de repetities en de voorstellingen zijn er achter de schermen ook verschil-
lende taken uit te voeren. Zo organiseren wij activiteiten waar je aan kan deelnemen, zoals een 
nieuwjaarsreceptie, onze jaarlijkse uitstap, het in groep gaan kijken naar andere theatervoorstellingen, 
... Samen brengen wij 2 producties per jaar. Redenen genoeg om lid te worden en te blijven van 
het NGT. 

Interesse? Contacteer ons op het secretariaat via de bovenstaande gegevens of via het 
contactformulier op onze website. Wij geven je graag meer uitleg.



Nog geen uitnodiging ontvangen voor onze voorstellingen ?

Dan beschikken we nog niet over je adresgegevens. Vul deze hier in en voortaan word je 
persoonlijk op de hoogte gehouden van onze producties.
   
Naam : _________________________________________________________

Adres : _________________________________________________________

Postcode  : _______________ Plaats : _______________________________
_
Email : __________________________________________________________

wenst per mail op de hoogte te blijven   ❏
wenst per post op de hoogte te blijven   ❏
(aanduiden wat wenselijk is)

✃

St.-Martinusplein 7 - 3600 Genk - Shopping 3
Tel. 089/35 80 05



Loon & Weddebeheer bvba
LOONVERWERKING

SOCIAAL ADVIES
PERSONEELSZAKEN

Doelvoetstraat 7, 3580 Beringen

Tel. 011/45 60 60
Fax 011/45 38 49


