“Bollen op rollen”
Komedie van Dani Van Gompel

Korte inhoud :
De Fonne is een stamgast in het café “Bij Maria”. Om een paar euro bij te verdienen waagt hij zijn
kans om het wereldrecord “Bollen op rollen” scherpen te stellen.
Hiervoor moet hij echter meer dan 360 uren constant rijden (d.w.z. per uur 50 minuten rijden en 10
minuten rusten) op zijn oude koersfiets, die men op rollen heeft gemonteerd.
Om het nieuwe wereldrecord te vestigen, krijgt hij hulp van Bieke, zijn trouwste supporter en tevens
persoonlijke verzorgster. Een deurwaarder en twee getuigen controleren of alles wel eerlijk verloopt.
In zijn poging wordt hij ook gesteund door de andere stamgasten van het café en – zo hopen wij toch
– door u allen, zeer geacht aanwezig publiek.
Zoek alstublieft niet te ver naar dieper liggende achtergronden van dit stuk, dat in feite alleen maar de
bedoeling heeft om zowel het publiek als de acteurs een supergezellige avond te bezorgen.

De auteur en de regisseur :
Met “Bollen op rollen” is Dani Van Gompel reeds aan zijn derde regie toe bij De Wilgekatjes. In 2003
regisseerde hij “Vrouwenstaking” en in 2004 “Paulette en haar vrienden”. Als acteur en regisseur was
Dani Van Gompel vooral actief in het Staltheater te Oelegem. Hij schreef ook enkele toneelstukken
voor kinderen.
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