NIEUW GENKER TONEEL
programmaboekje

D E CO LLEGA'S
N a a r d e g e l i j k n a m i g e t e l e v i s i e r e e ks va n J a n M AT T E R N E

R eg i e: Si g i Ro osen

15 april 2018: 15u & 20u30
18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 en 29 april 2018: 20u30

Nelissen

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

D e

vo o r z i t t e r

aan

het

woor d:

Het Nieuw Genker Toneel houdt van uitdagingen! Het Nieuw Genker Toneel verrast graag!
Wel, ik kan u verzekeren dat we met deze voorstelling onszelf meer dan gewoon uitgedaagd hebben en we hopen u dan
ook volop te verrassen.
Het hele team heeft, samen met de regisseur, de afgelopen maanden heel hard gewerkt. We zijn aan de slag gegaan met
de theatertekst van Jan Matterne en we hebben ons tijdens het repetitieproces meermaals verbaasd over de genialiteit
van de dialogen. Van de stad kregen we de mogelijkheid om theater te brengen op deze bijzondere locatie, waarvoor
onze oprechte dank. Ondertussen werd ons concept gekruist door een aantal toevalligheden die alles nog meer cachet
geven: het feit dat onze toneelvereniging dit seizoen 40 jaar bestaat, het mooie balieplein dat namelijk net nu 5 jaar in
werking is en stad Genk die zich engageert voor de opnames van een langspeelfilm over de Collega’s in mei…
Toeval bestaat niet wordt er wel eens beweerd…
Laat u alvast onderdompelen in het dagelijkse leven van deze collega’s en ervaar dat deze voorstelling alleen tot stand
is kunnen komen door een grote “collegialiteit” in de hele cast.
Wij hebben alvast genoten. Nu is het de beurt aan jullie!
Anniek Vanvinckenroye, voorzitter

O nz e

me ce n at en:

Reeds jaren zijn er bepaalde mensen en bedrijven binnen en buiten Genk 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
Apotheek André Dumont - Genk
Dr. Jan Remans - Reumacentrum - Genk
GRK - 107.4 FM - Genk
Houben Herbert notariaat - Genk
Lalieu Rudy - Tandtechnisch Labo - Genk

•
•
•
•
•

Van Havermaet - Groenweghe - Accountants - Hasselt
Vrancken - Thielen notariaat - Genk
Willems Audi VW Skoda - Genk
Dagbladhandel Caroline - Waterschei
Krantenshop Bart - Genk

Inhoud : De Collega’s
In 1976 ging “De Collega’s” in première op de toenmalige BRT. Meteen vestigden diensthoofd
Persez, Bonaventuur Verastenhoven, Jean De Pesser, Gilbert Vanhie, dactylo Betty, secretaresse
Mireille Puis en uiteraard Jomme Dockx zich in het collectief geheugen van Vlaanderen.
Minder bekend is dat deze personages voor het eerst tot leven kwamen in het gelijknamige toneelstuk van Jan Matterne. In dit stuk draait alles rond het personeelsfeest dat Persez en Verastenhoven willen organiseren voor de dienst. Niet iedereen staat te trappelen om ’s avonds op het
feestje op te dagen. Wanneer plots een nieuweling opduikt op de dienst, duikt de moraal onder nul.
Het Nieuw Genker Toneel vertaalt dit Vlaams repertoirestuk veertig jaar na de première naar het
hier en nu. De vierde verdieping van het ministerie wisselen we voor dit unieke project graag in
voor het balieplein van de Stad Genk.

N.V.

Optiek

THEO HABEX

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

De Regisseur Sigi Roosen
Sigi Roosen behaalde na zijn studies Germaanse Talen een aanvullende master Theaterwetenschappen
aan de Universiteit Gent. Tijdens dit extra jaar verruimde hij zijn blik op het theater en kon hij als
regieassistent stage lopen in het NTGent. Omdat het ook kriebelde om te spelen, schreef hij zich
in aan het Stedelijk Conservatorium voor Woord en Muziek in Hasselt. Al snel speelde hij mee in
“Heldendeugd” van Caleido Cie. Bij deze groep zette hij ook zijn eerste stappen als regisseur: “Ons
Stadje” van Thornton Wilder, “De Bitterzoet” van Dennis Potter en “Pterodactylus” van Nicky Silver
konden op heel wat meeval rekenen van publiek en jury’s.
In 2012 bewerkte en regisseerde Sigi “Vrijdag” van Claus tot “Vrijdag Viskesdag” voor het Nieuw
Genker Toneel, een voorstelling die het Provinciaal Tornooi Het Gouden Doek won. Een jaar later
maakte hij van “Festen” (naar Thomas Vinterberg) een aparte belevenis door deze voorstelling van
Het Hasselts Toneel op locatie in de toonzaal van Landrover te ensceneren.
Sindsdien heeft Sigi niet stil gezeten: naast regies bij verschillende gezelschappen, maakt hij ook elk
jaar een productie bij zijn eigen gezelschap t.los.
In 2017 schreef en regisseerde hij het Virga Jessespel voor de Virga Jessefeesten in Hasselt en nu,
april 2018 terug in Genk, met zijn 2de regie bij het Nieuw Genker Toneel.

wie is wie (op het podium)

Philippe Coppens
Philomon Persez

Leentje Sourbron
Mireille Puis

Bert Peers

Bonaventuur Verastenhoven

Hilde Aerts
Betty Bossé

Dave Bikkems
Jomme Dockx

Verfijnde Italiaanse deegwaren
Op grootmoeders wijze

Fantuzi-Mura
Socialestraat 8B - 3600 Genk
tel. 089/38 58 49

Centrale werwarming & sanitair
BVBA Vandebosch
Centrale Verwarming - Vloerverwarming
Sanitair - Badkamermeubelen
Maaseikerbaan 75, 3600 Genk
tel. 089/38 16 04 - fax 089/38 68 10

wie is wie (op het podium)

Paul Gulikers
Gilbert Vanhie

Paul Jehoul

Jean De Pesser

Anniek Vanvinckenroye
Esmeralda Vanhie

Orin Gielen

Margot Deckers

Lin Stifkens

Timmy Leclercq

Thierry De Vucht

Josée De Pesser

Arabella

Guido Borstels

Jempi Trippaers
Baconfoy

wie is wie wie (in de coulissen)
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Sigi Roosen

Margot Deckers

Luc Verlinden

Regie

Regie-assistentie & Teksthulp
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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

Johan Buntinx
Fotograaf

40 jaar Nieuw Genker Toneel is :
90 toneelstukken - 34 regisseurs - 2257 repetities – 829 acteurs, actrices, regie-assistentes en
souffleuses - 372 bestuursvergaderingen - 13 crisisvergaderingen - ± 40.000 toeschouwers,…
Op naar de volgende 40 jaar !

En zo begon het - Doden betalen geen belasting - De uil en de poessiekat - De sleutel - Er zit een haar in mijn soep
- Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet - Een dag uit de dood van Joe Egg - Een mal meisje - Meneer Masure - Au Bouillon
Belge - Nora - En toen kwam dokter Frost - De lege cel - Verre vrienden - Minnaar tegen wil en dank - De lege cel Hé zeg, wanneer trouw je met mijn vrouw Dubbelspel - Plaza Suite - De lege cel - Moord in het gemeentehuis - De
bedwelmende geur van vers hooi - Oscar - Mazelen - Inpakken en wegwezen - De lege cel - De man, de vrouw en
de moord - Een doos vol kruimels - De sloag van de mieële - Romulus de grote - Mag het op mijn manier - Vlinders
zijn vrij - Een dag in april - De dag van het kampioenschap van België - Agnes van God - De Paradijsvogels - Romeo
& Julia - Glazen Speelgoed - Swinging Boeing - Tot nut van ’t algemeen - De Caraïbische Zee - Jeugdproces - Harold
en Maude - Het tweede hoofdstuk - De bemoeial - Een vreemd koppel - Ik hou alleen van - Andorra - Liefde half om
half - Een bruid in de morgen - Het was de leeuwerik - Olijfje en haar moordenaars - Pat - Viermaal anders - De goede
dokter - En waar de ster bleef stille staan - Een vlo in het oor - Een vloog over het koekoeksnest - Echtgenoot te
huur - Het dagboek van Anne Frank - Slampampers - De bloemen, de vogels en de gruwel - Stuur me geen bloemen
- Maribel - Wie is er bang van Virginia Woolf - De bittere tranen van Petra Von Kant - Mag het iets meer zijn - Als
we maar klaarkomen - Van de brug af gezien Om nooit te vergeten - Glazen Speelgoed - Het geheugen van water Elckerlyc - De Canadese Muur - De Klos - Beestig/Dikke mannen in rokjes - Een kus van de Rus - Kaatje is verdronken Familietrekjes - Fred - Rijen en Vrijen - Vrijdag Viskesdag - Genker Revue Allen aan dek - 1 pyjama voor 6 - Geen
seks in Sussex - Motel - Slaande Deuren - Hotel Terminus - De laatste kans - De Collega’s

We

d a n ke n

van

Sigi Roosen
Margot Deckers
Luc Verlinden
Johan Buntinx
Stad Genk
Alle medewerkers
Onze sponsors
Onze mecenaten
U, allen

har t e:

Regie
Regieassistentie & Teksthulp
Techniek
Fotograaf
Projectsubsidie en -ondersteuning
Achter de schermen en zaalbediening
Financiële en logistieke ondersteuning
Financiële en logistieke ondersteuning
Ons trouw publiek

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

