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MMéémméé,, ddee ppeeeettmmooeeddeerr 

TThheeaatteerr ‘‘VVeerreeeenniiggddee VVrriieennddeenn’’ 
RRuummbbeekkee--RRooeesseellaarree 

 

Ge leert ne mens pas echt kennen
als er geld mee gemoeid is.
Alle maskers vallen af.
Het achterste van elke tong krijgt men dan te zien.
En die tong kan al ne keer wreed zijn…

Een familieverhaal
Pa is dood
Ma leeft.
De ene zoon is gebleven, de andere vertrokken.
Maar elk jaar komen ze samen. Eén keer.
Een gouden regel van Ma.
Dan wordt er een foto getrokken.
Het is op zo nen dag dat het spel begint…

Een spel waarin geld en hebzucht centraal staan.
Maar de daardoor ontstane ontwrichting in de   
familierelaties legt nog iets helemaal anders bloot…
een groot verdriet.

Tekst: Jan Sobrie
Spel:  Myriam Anne, Servaas Boucquey, 

           Fien Lepoudre, Thomas Maes
Regie: Gino Debeyne

Logo’s

REFINED GRAPHICS  •  1934 ONWARDSREFINED GRAPHICS  •  1934 ONWARDS
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