“Dwazen”
Komische fabel van Neil Simon

Het verhaal :
Ergens in een klein dorpje in Oekraïne arriveert een jonge onderwijzer. Hij is ingegaan op een
advertentie van dokter Zubritsky om zijn dochter Sofia te komen onderrichten. Vol enthousiasme wil
hij aan zijn taak beginnen. Bij zijn eerste contact met de inwoners merkt hij echter dat er iets niet
klopt in het dorp : iedereen blijkt ‘nogal’ dom te zijn. Wat is er aan de hand? Zal de onderwijzer iets
kunnen doen om dit dorp te redden?

De auteur :
Neil Simon werd geboren op 4 juli 1927 in The Bronx van New York. Hij groeide op in een straatarme
omgeving. Ontspanning zocht hij in de cinema. Na zijn studies aan de universiteit van New York en
Denver werd hij bekend als tekstschrijver voor radio en televisie. Hij schreef comedy shows waarin
Woody Allen en Mel Brooks optraden.
Als televisie hem begint te vervelen, gaat hij zich toeleggen op theater. Zijn eerste stuk, “Come blow
your Horn” (1961), loopt op Broadway meteen gedurende twee jaar en wordt een wereldsucces.
Een indrukwekkende reeks toneelstukken volgt, waaronder “Barefoot in the Park”, “The odd Couple”,
“Brighton Beach Memories” en “Gingerhead Lady”. Hij slaagt erin in één jaar tijd vier stukken in
Broadway voor het voetlicht te brengen.
Zijn repertoire werd ook vaak verfilmd. In Amerika wordt hij de ongekroonde King of Comedy en hij is
de enige toneelauteur die reeds tijdens zijn leven een theater heeft dat zijn naam draagt. In 1993
werd het Alvin Theatre immers omgedoopt tot Neil Simon Theatre. Na Shakespeare is hij de meest
gespeelde schrijver.

De regisseur :
Dirk Bosschaert was reeds viermaal in Nijlen te gast als regisseur : “Revisie” in 2000, “’t Was de
Leeuwerik” in 2005, “God schept de dag” in 2007 en “De Mandarijntjeskamer” in 2009.
Hij was vroeger actief bij Poppenspel Kiekeboe, het MKT en het KJT. Als Jerome in de kindermusical
“Suske en Wiske” oogstte hij veel bijval.
Nu is hij o.m. werkzaam bij “Studio 100” waar hij als Berend Brokkenpap in “Piet Piraat” de
kinderharten sneller doet slaan.
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