“Mijn broer draait me een loer!
Klucht van Jack Staal

Het verhaal :
Vol spanning verwacht de punctuele Jeroom zijn verloofde Jeanet die samen met haar ouders op
bezoek komt om hun aanstaande huwelijk te bespreken. De toekomstige schoonpapa en
schoonmama, een echt bourgeoiskoppel, zijn echter allesbehalve in de wolken over de keuze van hun
dochter. Zij hadden immers voor hun dochter een partij van betere komaf voorzien. En dan komt
Fred, de oudere broer van Jeroom, na jaren afwezigheid op de proppen en beginnen voor Jeroom pas
echt de problemen.

Woordje van de regisseur :
Met het stuk “Mijn broer draait me een loer” van Jack Staal gaat u, beste toeschouwer, een
ontspannend en humoristisch avondje toneel tegemoet. De stukken van Staal staan bekend om hun
herkenbare humor, hoewel dit stuk, door zijn meer kolderieke aard, daar eerder een uitzondering op
is. De acteurs en actrices kunnen in dit stuk alles uit de kast halen. Ze hebben hard gewerkt aan de
typering van het personage en met behulp van grime, kledij, pruiken en snorren komen er zeer
grappige mensen op de scène te staan.
Ook de mensen van decor, klank en licht hebben knap werk geleverd. Leun achterover, strek je benen
en geniet van de voorstelling!
René De Cort

Wie is Jack Staal :
Van de hand van de Vlaamse schrijver-regisseur Jack Staal verschenen de voorbije jaren verschillende
populaire theaterstukken. ‘Een vreemde luis in huis’, ‘Bloed, zweet en tranen’, ‘Ziekelijk’… Het zijn
allemaal stukken die nog altijd overal in Vlaanderen door tal van gezelschappen op de planken
gebracht worden. Jack Staal komt dan ook bijzonder humoristisch uit de hoek. In het verleden schreef
hij ook regelmatig kortere sketches.

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 en begon hij ook te
regisseren. Dan verhuisde hij naar het EWT-theater in Deurne waar hij acteert en regisseert. Als er
tijd over blijft, engageert hij zich om ook in andere gezelschappen te regisseren zoals nu bij de
Wilgekatjes. Ook op het kleine scherm was hij in een aantal series te zien.
Regisseur René De Cort was reeds eerder te gast bij de Wilgekatjes. In 2006 met ‘Veel beterschap’, in
2008 met ‘Wie zit er in de wasmand’ en in 2009 met ‘Liefde, Love en Texascomputers’.
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