“Bed in… Bed uit”
Klucht van Dave Freeman

Het verhaal :
Heinz is directeur van een wat aftands hotelletje in een klein dorpje ergens op de grens van Duitsland
en Frankrijk. Hij staat serieus onder stress, want hij verwacht bezoek van de voorzitster van een
belangrijke damesfietsclub. Die wil het hotel komen uittesten om het eventueel op hun
aanbevelingslijst te zetten.
Karak, de klusjesman van dienst, moet ervoor zorgen dat alles tiptop in orde is. Hij laat zicht echter
niet opjagen, ook niet als een voedselvergiftiging meerdere slachtoffers maakt, een kamer dubbel
geboekt werd en een resem onvoorziene gasten opduiken.

Woordje van de regisseur :
Het stuk dat u zo dadelijk gaat zien, “Bed in, bed uit”, is oorspronkelijk een Brits stuk, “A Bed full of
Foreigners”. De Engelse titel (een bed vol met vreemden) vertelt nog beter waar het eigenlijk over
gaat. Het staat bol van de misverstanden, verwisselingen, dubbelzinnigheden, enz. Voor u is dit zeer
aangenaam en prettig (althans, dat hopen we toch), maar het is verdomd moeilijk om te spelen.
Tempo en timing zijn van zeer groot belang. Daarenboven speelt het stuk in een technisch
ingewikkeld decor. Maar, ik kan u gerust stellen. De acteurs en actrices hebben er alles aan gedaan
om het tot een goed einde te brengen. Tevens wil ik de decorploeg en de mensen van de techniek
proficiat wensen voor hun oneindige inzet en verbluffend resultaat.
Voor mij persoonlijk is het de vijfde keer dat ik bij de Wilgekatjes kom regisseren en telkens is dit voor
mij een zeer plezierige periode. Dit gezelschap is een hechte groep die zich volledig inzet om u telkens
weer een aangename avond of middag te bezorgen.
Ik ben ervan overtuigd dat u zal genieten van “Bed in, bed uit” en dat u nadien de nodige mondelinge
reclame zal maken, niet alleen voor deze productie maar voor de Wilgekatjes in het algemeen.
Veel amusement gewenst met dit dolkomisch stuk!

De auteur :
Als veelzijdig en productief scenarist werkte Dave Freeman vooral voor radio en TV. Tijdens zijn lange
carrière schreef hij scenario’s voor top comedians als Benny Hill, Tommy Cooper en vele anderen. Af
en toe trad hij ook zelf op in TV-shows. Zijn eerste ‘klassieke’ klucht “A Bed full of Foreigners” schreef
hij in 1970 en werd voor het eerst opgevoerd in West End in 1973 met in de hoofdrol Terry Scott.
Sindsdien werd het een wereldsucces. Andere bekende stukken van Freeman zijn o.m. “Key for two”
en “Kindly keep it covered”. Tot zijn meest succesvolle filmscenario’s behoren “Pocket to the Moon”,
“Bless this House” en “Carry on Columbus”.
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