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Welkom, beste toeschouwer

Wat is het lang geleden!

Hoe gaat het met u, beste

toeschouwer? We hebben

u gemist. Als theater-

gezelschap is het immers

dit, de voorstellingen en

het rechtstreekse contact

met u, onze toeschouwer,

dat ons hart sneller doet

slaan. Daar doen we het

voor, die paar uur aan het

einde van het repetitie-

proces wanneer we onze

noeste arbeid aan u

mogen tonen, kunnen

voelen, ruiken, smaken en

zien hoe u reageert op

“ons stuk”.

Het heeft wat voeten in de

aarde gehad om hier

vandaag voor u te mogen

optreden.   

Onze voorstelling in het

toneelseizoen 2019-2020

stond helemaal klaar.

Letterlijk: het decor was

opgesteld, de spots

gehangen, het geluids-

paneel geprogrammeerd

en de grime lag gereed om

op de Dzippie-snoeten

aangebracht te worden

toen de overheid, enkele

uren voor onze generale

repetitie, de eerste

algemene lockdown

aankondigde. Niemand

had ooit verwacht dat ons

land in een Hollywood-B-

film terecht zou komen,

maar de situatie was

dermate ernstig dat er

geen andere optie meer

bestond.





En nog gelukkiger bleek de virale

situatie aan het begin van de voorbije

zomer met dank aan de vaccins goed

genoeg om terug te mogen repeteren

met de ganse groep.

We zijn dan ook niet meer dan trots dat

we u vandaag het resultaat kunnen

presenteren van het werk van ons,

Dzippies, en van Bieke en de

technische cast die in zeer moeilijke

omstandigheden een volwaardige

voorstelling in elkaar hebben gezet.

(Hier kan u terugvinden wie er allemaal

mee zijn schouders onder dit project

heeft gezet.)

Hopelijk geniet u even hard van deze

voorstelling als wij van het feit dat we

terug mogen opvoeren voor een

publiek. Want dat is toch waar theater

om draait: u, ons publiek. Dus zet u,

geniet en bovenal: bedankt voor uw

aanwezigheid en tot binnenkort!

En, goed nieuws: we gaan u geen

volledig jaar meer laten wachten op de

volgende voorstelling. In het voorjaar

2022 brengen wij Dzippies u immers al

onze volgende productie. Meer details

volgen nog.

De redactie.

We waren er het hart van in. “De

reisgenoot” was een pareltje met een

creatieve regie van voor ons een

nieuwe regisseur Bieke Jorissen (Bieke

wat beter leren kennen kan u hier

doen), gespeeld door een talentvolle en

enthousiaste cast. We bleven nog

eventjes hopen dat we u aan het einde

van het seizoen of zelfs het begin van

het seizoen erop “De reisgenoot”

zouden kunnen tonen, maar dat was

onmogelijk. De groep was te groot, het

publiek mocht amper komen kijken.

Met veel spijt in het hart hebben we

onze voorstellingen moeten annuleren.

Jong geweld laat zich echter niet

zomaar inbinden door een pandemie.

De Dzippies popelden om aan iets

nieuws te beginnen, zelfs in moeilijke

omstandigheden. Om alles corona-

proof te organiseren werd beslist om in

kleinere groepen te werken. Zo was de

kans het grootst dat er snel in levenden

lijve gerepeteerd zou kunnen worden.

Vol goede moed startten de Dzippies

onder deskundige leiding van Bieke (ze

vertelt u hier meer over haar eigen

gedachten in deze periode) – die een

onmisbare rol gespeeld heeft om deze

groep jongeren enthousiast en

betrokken te houden in deze lastige

periode van zoom-meetings en social

distancing – aan vier eenakters, korte

stukjes die in kleine bubbels

gerepeteerd konden worden.

(Benieuwd naar de verhaallijnen? U

leest er hier meer over). Gelukkig kon

er op een zeker ogenblik in open lucht

gerepeteerd worden in kleinere

groepen. Repeteren zonder fysieke

tegenspeler is toch niet je dat (Hoe dat

dan verliep? Met vallen en opstaan! U

kan er hier meer over lezen).







Regie  

Bieke Jorissen

De acteurs

"De reisgenoot in quarantaine"

Lieze - Lieze Schaeken

Dorien - Dorien Schaeken

Emiliana - Emiliana Geniesse

Wout - Wout Schaeken

Matisse - Matisse Vandeweyer

Ralph - Ralph Vandeuren

Phaedra -  Bonny Humblet

"De Lift"

Louise - Hanne Wilberts

Martha -  Marte Lemmens

Suzanne - Janthe Cockx

Karin - Luna Vleminckx

Vanessa - Lieze Schaeken

Technieker - Pieterjan Douchy

JeugdtoneelTroep Dzippie

C.C. Het Wagehuys - Leuven

Vrijdag 8 oktober 2021 om 19u
Zaterdag 9 oktober 2021 
om 15u en om 19u 



 "Minoe"

Eufrasie - Janne Tas

Maria - Liese Vanhorenbeek

Angelique - Femke Wilberts

Frans Lepoutre - Toon Bartholomé

André Dumont - Ralph Van Deuren

"ADHD - Alle dagen heel druk"

Anne - Sam Vandenputte

Christianne - Luna Vleminckx

Rosanne - Jane Pittoors

Pieterjanne - Pieterjan Douchy

Jojanne - Bonny Humblet

Lysanne - Lisa Vandeweyer

Schim - Janne Tas

   



Achter de schermen

Productieleiding - Chantal Leblanc

Kledij & rekwisieten - Véronique Van Lembergen en Tine Wijnants

Naaister - Ann Willems

Scèneregie -  Jana El-Barkouky

Souffleur -  Chantal Leblanc

Geluid - Robin Vancuyck

Licht - Niels Wilberts en Lien Hauben 

Decor -  Philippe Mommens, Stany Quintens en Tom Vandeweyer

Grime - onder leiding van Chloé Mourioux

Programmaboekje

Elly Conings

Pieterjan Douchy

Bieke Jorissen

Jo Matthijs

Yannick Matthys 

Mia Van Langendonck 

Marie-Rose Wuyckens 

   







Woordje van de regisseur
Hoe vaak wordt niet gezegd dat toneelspelen
een familiegebeuren is? Regelmatig werken
hele gezinnen mee aan eenzelfde productie.
Bij sommigen wordt het theater dan ook met
de paplepel meegegeven. Maar de ploeg die
aan hetzelfde stuk meewerkt, vormt ook een
familie op zich.

Zelf kom ik niet echt uit een toneelfamilie. Ik
ben er in 1994 zelfs eerder toevallig ingerold
toen Toneel Heverlee op zoek was naar
iemand die “een paar liedjes op viool” kon
spelen. Na wat aandringen van de kozijn van
mijn papa, gaf ik toe. Ik kwam terecht bij de
“familie” Toneel Heverlee en was onmiddellijk
door het toneelvirus gebeten. Ik was een
snotneus van 21 jaar en sindsdien heb ik voor,
achter en op de planken mogen mee werken
aan enorm boeiende projecten.

Maar er volgde er een nieuwe uitdaging. In
2013 had ik met mijn zoontje een schitterend
boek gelezen, “Om 8 uur bij de Ark” van
Ulrich Hub. Op de koop toe bleek de
oorspronkelijke tekst een toneelstuk te zijn.
Toen ik suggereerde om dit eens te spelen,
kreeg ik de vraag: “Waarom regisseer jij het
dan zelf niet?” Gesteund door de hele ploeg
van Toneel Heverlee begon ik aan regisseren
en ... ik vond het leuk. De 3 regies die ik
intussen al mocht doen, vergden veel werk,
maar wat een positieve energie krijg je
daarvan terug!

Uit sympathie:
Eddy Van Weddingen



En toen... toen kreeg ik de uitnodiging van de Dzippies om bij hen eens aan de slag te gaan. Een
stuk maken met een bende enthousiaste jonge gasten? Oh ja, ik zag het echt wel zitten.

Sommige dingen worden in deze toneelkring een beetje anders georganiseerd, maar de
gelijkenis tussen de twee verenigingen is zo groot. De grootste gelijkenis is dat beide
gezelschappen een echte vriendengroep of jawel, een familie vormen.

Door corona kregen we de kans echter niet om het talent van onze jongeren te tonen. We gingen
dan maar onverschrokken verder met een nieuw avontuur en hier staan we dan. Vier eenakters,
elk een ander genre, maar allemaal gespeeld door gemotiveerde en enthousiaste jongeren.

Zo’n fijne groep jonge mensen, met zoveel potentieel! Wat een eer dat ik met jullie mag
samenwerken!

Bieke Jorissen



Maar ze zijn met te velen om samen op
de scène te mogen! En het podium is te
krap! En wat met al die attributen? En
wat doen we met snelle kledijwissels
zonder kleedsters?

Ze zullen hun creatiefste kant naar
boven moeten halen om te slagen in hun
missie: u, alsnog, op een veilige manier,
meenemen in het verhaal van De
reisgenoot!

DE REISGENOOT IN QUARANTAINE
 

BIEKE JORISSEN

De Dzippies gaan in staking! Na maanden
repeteren waren ze vorig seizoen
helemaal klaar om “De reisgenoot” te
spelen, toen ons leven plots on hold werd
gezet door dat verschrikkelijke virus.

En dus willen ze kost wat kost de
reisgenoot, vandaag, toch spelen! 

DE VERHALEN
 



 
DE LIFT

ANNEKE ISEGER

Vijf vrouwen die elkaar niet kennen,
komen vast te zitten in de lift. Ze zitten
opgesloten in een kleine ruimte, met veel
te weinig zuurstof, de nachtmerrie van
Suzanne, die kampt met claustrofobie en
de bijhorende angstaanvallen. 

Louise dreigt dan weer te laat te komen
op een belangrijk sollicitatiegesprek en
krijgt het al snel aan de stok met Karin
van “Stichting eet mee!” en mama Marta.

En dan is er nog Vanessa, onderweg naar
haar werk... Iedereen reageert op haar
eigen manier en zo ontdekken de dames,
op heel korte tijd, heel wat van elkaar.
Een humoristische eenakter met een
verrassende afloop!





 
MINOE

GERDY DECEUNINCK

Met Minoe nemen de Dzippies u mee
naar het huis van de zussen Eufrasie en
Angelique en hun verstrooide
huishoudster Maria. 

Eufrasie vindt dat het tijd is dat haar zus
Angelique haar eigen weg gaat en heeft
een afspraakje geregeld met een
vooraanstaand Industrieel. 

Angelique van haar kant heeft in een
akkoordje met een dierenhandelaar de
“raskat” van Eufrasie verkocht. Wanneer
beide heren, tegelijk, hun opwachting
maken zorgt dit voor de nodige
misverstanden.

Minoe, een hilarisch blijspel in één
bedrijf!



ALLE DAGEN HEEL DRUK
MARIANNE KEMMER 

Anne is een meisje met ADHD. Met haar 5
alter ego’s laat ze zien wat voor moeite
het haar kost om alleen maar een boek
uit de kast te halen, want zou ze dat
boek nu best met haar rechter- of met
haar linkerhand nemen? 

En welk boek zou ze nemen? Misschien
het boek vooraan of net dat achteraan?
Waar zou dit boek gemaakt zijn?
Misschien kan ze wel een toren bouwen
met alle boeken, dan moet er geen boek
achterblijven! Voor ze het weet, regent
het boeken! Die chaos? Dat is haar leven,
dat is haar hoofd! Ze wil niemand
teleurstellen, maar daarvoor zal ze eerst
moeten leren aanvaarden dat ze is wie ze
is!

Met een humoristische knipoog brengt
Marianne Kemmer ADHD mooi in beeld.
Een stuk voor en door, al dan niet, alle
dagen drukke jongeren!









Zwaarden, paarden en ziektekiemen

In de sprookjeswereld van ‘Johannes en

de reisgenoot’ zouden de figuren in de

bar, het bos en aan het hof vooral de

eerste twee voorwerpen uit

bovenstaande titel van het boek van

bioloog Jared Diamond beroeren. Enkel

het derde element is in staat om

voorstellingen rond deze personages

onmogelijk te maken. 

Wanneer COVID-19 in 2020 besliste dat

de Dzippieproductie De Reisgenoot niet

door zou gaan, werd de bleitkousen uit

de productie van het seizoen voordien

met veel teleurstelling en hier en daar

een traan onverwacht eer aangedaan. 



‘Vlug werd echter vooruitgekeken naar een nieuwe kans om in kleinere groepen aan een

aantal vloeiende stukken te beginnen met als doel alle treurnis tijdens het nieuwe seizoen

van de planken te spelen. 

Dat leidde tot Vier op ‘n rij, de voorstelling die u bekeken hebt of zo dadelijk bewonderen

zal. Maar hoe verliep dat speciale repetitietraject met zoom calls tussen de patatten door

en buiten repeteren in de vrieskou? Wij laten de Dzippies aan het woord. 

De winter maakte me niets uit’, zegt Lisa. ‘Zolang ik maar iedereen kon zien. Confrontaties

met m’n camera tijdens de online-afspraken zorgden voor weinig afwisseling en was ik na

enkele maanden meer dan beu. Dus was ik in januari meer dan blij met de kans om

eindelijk terug live te kunnen repeteren.’  

‘Echte tegenspelers zorgen bovendien voor een betere inleving en meer plezier’, aldus

Toon. 

‘En dat mondmasker: VERSCHRIKKELIJK!’ vindt Hanne. ‘Blij dat het in juli af kon. Geef mij

trouwens maar een echte repetitie in kleine groep, want dan komt iedereen geregeld aan

bod.’ 

‘En zo leer je elkaar wat beter kennen’, vult Luna aan. ‘Zet de toptandem Chantal-Bieke bij

een zestal talenten en je krijgt gegarandeerd vuurwerk. Lachen en souffleren kunnen zij als

de beste, maar motiveren zeker ook.’   
En of het volgende jaar wat normaler mag

verlopen? Dat zeker. 

‘Terug in de Dzolder mogen repeteren in

september voelde een beetje als

thuiskomen. Dat nemen ze ons hopelijk niet

meer af’, antwoordt Bonny. ‘En laat die

kleinere groepen volgend jaar maar

achterwege. Hoe meer zielen, hoe meer

vreugd’, concludeert Janne.

Verplicht online repeteren, wanneer er geen

coulissen zijn voor de sappigste roddels, is

dus niets voor de Dzippies. Toch gaven ze

tijdens alle zaterdagochtenden en

vrijdagavonden vanaf de tweede helft van

2020, met of zonder mondmasker, het beste

van zichzelf voor u: kennis, familielid of de

onverwachte bezoeker. Daar kwamen

steeds de nodige humor en plezier bij

kijken. 

Zij zijn er klaar voor. Geniet van de

voorstelling!

Pieterjan Douchy





Ze rolde medio jaren ’90

als “jong bleuke” bij toeval

in de theaterwereld na

gevraagd te zijn om viool

te spelen in een toen op

poten staande productie.

Zoals dat vaak gaat bij

mensen die gebeten

worden door de

toneelmicrobe, kwam

Bieke maar ging ze niet

meer weg. Vele fijne

projecten volgden. 

Zoals dat ook vaak gaat in

theatermiddens, rolde

Bieke even gezwind en

even bij toeval van het

podium in de

regiesseursstoel toen haar

vereniging vroeg of zij

geen zin had om het stuk

dat ze aanbracht, zelf te

regisseren. 

Bieke ging de uitdaging

aan en regisseerde “Om 8

uur bij de Ark”, in de

herfst van 2012. 

Sindsdien is haar overvolle

agenda er alleen nog maar

voller op geworden, want

het regisseren beviel haar

niet alleen, het ging haar

ook goed af. Zo goed dat

ze vorig toneelseizoen

zelfs een nominatie in de

wacht sleepte voor beste

productie, met haar regie

van “De wilde zwanen” bij

Toneel Heverlee! We

waren dus maar al te blij

dat Bieke nu de bende

jong geweld van Dzippie

onder haar vleugels

(hebtgem? Zwanen?

Vleugels? ;-)) wilde nemen.

Bieke Jorissen is een nieuw

gezicht bij JeugdToneeltroep

Dzippie. Nadat we tijdens het

laatste normale toneelseizoen

hetzelfde goede idee hadden

om “De wilde zwanen” op de

planken te brengen, de

jongeren van Dzippie en Bieke

bij onze zusterkring Toneel

Heverlee met volwassenen,

leerden we Bieke beter

kennen en konden haar

strikken om dit jaar een

vervolg te breien aan het

succes van vorig seizoen.

Maar wie is Bieke?

Bieke woont met haar gezin

(manlief Filip, zoon Mattias en

dochter Sophie-Anne) in

Wezemaal. 

Over Bieke, onze regisseur





Bieke blijkt een creatieve duizendpoot met een engelengeduld, net wat onze bende nodig

heeft. Haar voorliefde voor doorleefd spel helpt de acteurs om te zoeken naar het waarom

van hun handelingen en de betekenis van hun tekst. Nu een groot deel van de Dzippies

stilaan wat groter geworden is, kan daar natuurlijk goed aan gewerkt worden. Maar

daarnaast heeft Bieke een ongeëvenaarde manier ontwikkeld om overzicht te houden over

niet alleen haar meer dan 20-koppige acteursteam, maar ook de ganse bende aan

technische medewerkers, kleedsters, grimeurs, scèneregisseurs en productiebegeleiders. En

dat allemaal met een glimlach en een enthousiasme waar de zon van gaat stralen op een

donkere dag. Bieke sleept iedereen mee in haar gedrevenheid en laat haar kinderen geloven

in “hun” voorstelling.

Dat engelengeduld is de afgelopen jaren meermaals van pas gekomen. Dzippie was immers

slachtoffer van de allereerste corona lockdown die maar liefst de dag van de generale

repetitie inging. Na enkele weken de situatie geobserveerd te hebben, werd al snel duidelijk

dat de pandemie een klassiek repetitieproces met een grote groep lange tijd onmogelijk

zou maken. Bieke, creatief als ze is, liet het hoofd niet hangen en samen zochten we naar

voldoende kleinere eenakters die in kleine groepjes gerepeteerd en opgevoerd konden

worden, eerst lange tijd digitaal en later live in de buitenlucht. De omstandigheden waren

zelden ideaal, maar Bieke was steeds het lichtbaken aan de andere kant van de

internetverbinding en het mondmasker.

En als toemaatje liet Bieke het volledig gerepeteerde “De reisgenoot” niet verloren gaan. Ze

schreef zelf een eenakter die humoristisch terugkijkt op de coronacrisis en meteen de

toeshouwers het stuk vertelt. Zo kent u “De reisgenoot” alsnog! Bieke is niet alleen een

violiste of een regisseur, ze is ook een erg getalenteerde en rake schrijfster.

JeugdToneeltroep Dzippie is haar dan ook ontzettend dankbaar en hoopt dat de liefde en

het enthousiasme die in deze productie gestoken werd ook op u mag afstralen tijdens de

voorstelling.








