“Liefde, Love en Texascomputers”
Komedie van Dirk Beurms

Korte inhoud :
Robert Vanlandschoot, directeur van de Europese afdeling van een Amerikaans computerbedrijf ziet het op
zekere dag niet meer zitten. Zijn dochter Helga staat op het punt te trouwen met een droogstoppel van een
advocaat, die enkel in geld is geïnteresseerd. Zijn jongste zoon Kris komt binnenvallen met een nieuwe
verovering, wiens uiterlijk niet direct in de smaak valt bij Robert. Zijn inwonende zus Edwina, die goed op weg
is om een oude vrijster te worden, grijpt steeds meer naar de fles. Bovendien heeft tot overmaat van ramp de
grote baas uit Amerika de komst van zijn zoon Brubaker Jr. aangekondigd. Robert vraagt zich af, waarom zijn
zoon? Waarom komt hij zelf niet?
Daar zit waarschijnlijk meer achter…

De regisseur :
René De Cort is sinds 1978 bezig met theater. Na een deelname aan het Landjuweel met “Tartuffe”, belandde
hij in het Noordteater te Antwerpen. Daar speelde hij vele stukken zoals : “Lily en Marleen”, “Bedside Story”,
“In en uit”, “Vanwege de Duivel”, “Ongewenste intimiteiten”, “De dood en het meisje”, “De geheime levens
van Henry en Alice”, “De parochie van miserie”, enz.
Daar begon hij ook te regisseren. Het best bijgebleven zijn ondermeer : “Niet storen”, “Vlinders zijn vrij”, “Turks
bad”, “De moeder van David S.” en “Instinct”.
Dan verhuisde hij naar het EWT in Deurne waar hij acteert en regisseert. Ondertussen verleent hij ook zijn
diensten aan Acbeth, een jong bedrijfstheater. Met ludieke sketches worden saaie voordrachten opgefleurd.
Ook op het kleine scherm was hij o.m. te zien in “Familie”, “Vennebos”, “Max”, “3 mannen onder 1 dak”,
“Nonkel Jef”, “Witse” en “Lily en Marleen”.
Regisseur René De Cort was reeds eerder te gast bij de Wilgekatjes. In 2006 met “Veel beterschap” en in 2008
met “Wie zit er in de wasmand”.
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