“De schoonzusters”
Tragikomedie van Michel Tremblay

Korte inhoud :
Het verhaal :
Germaine Geerts is de koning te rijk als ze op een morgen een niet verwachte prijs wint. Al haar vriendinnen,
zussen en schoonzussen worden opgetrommeld om langs te komen.
Zo start een verhaal waarin we kennis maken met 14 vrouwen uit een doorsnee arbeidersmilieu. Auteur Michel
Tremblay tekent scherp en met een speelse knipoog drie generaties vrouwen, die proberen te ontsnappen aan
de dagelijkse sleur door te roddelen, elkaar de loef af te steken of gewoon door ruzie te maken. Tegenover
elkaar willen ze de valse, schone schijn ophouden, maar het publiek leert hun diepste geheimen kennen.
Zegels van Fort, Valois, Welvaart…
Ze bestaan al lang niet meer en zijn ondertussen vervangen door de klantenkaart. Het is nu allemaal
gemakkelijker en moderner, maar die zegeltjes van vroeger hadden toch ook hun charme.
Ik herinner mij nog heel goed dat ons moeder haar aankopen bij voorkeur deed in een winkel waar ze zegeltjes
kreeg. De zegeltjes werden bewaard in een schuif van de keukenkast, die regelmatig ondersteboven werd
gekeerd. De zegeltjes werden dan bevochtigd met behulp van een nat washandje op de tafel en zorgvuldig
ingeplakt in de daartoe bestemde boekjes. In noodgevallen werd ook onze tong ingezet om de achterkant nat
te maken en proefden we een hele tijd later nog de lijm van de zegeltjes. Met de volle boekjes ging moeder dan
naar de winkel en kon ze haar aankopen betalen. Ook waren allerlei hebbedingetjes voor huis en keuken
verkrijgbaar in ruil voor zegeltjes. Geld werd er bij ons thuis aan die extraatjes niet uitgegeven, maar er werd
wel voor gespaard met… ZEGELS ZEGELS ZEGELS
Dani Van Gompel

De regisseur :
Dani Van Gompel is stilaan een vaste waarde als regisseur van de Wilgekatjes. Hij regisseerde in het verleden
reeds “Vrouwenstaking” in 2003 en in 2004 “Paulette en haar vrienden”. Nog vers in het geheugen is zijn zeer
gewaardeerde regie van het lachsucces “Bollen op Rollen” in 2005. In 2007 regisseerde hij “De Polyester
Polka”.

Ook in diverse andere verenigingen in de provincie Antwerpen werkte Dani Van Gompel als freelance regisseur.
Hij schreef ook enkele toneelstukken voor kinderen en ander literair werk.
Sinds 2003 verzorgde hij ook al een paar honderd optredens met eigen verhalen. In 2006 werd hij
stichter/voorzitter van Kladedder, een semiprofessioneel theatergezelschap..
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