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In ‘De dag Die Komt’ gebeurt het onvermijdelijke. 
Een vrouw vertelt over haar leven, over haar geliefde. 
Zij is op de plek waar ze nooit mocht zijn, hij is stervende en zij zal voor hem zorgen. 
Een verhaal over loslaten, afscheid nemen, iemand die er nu nog is maar straks niet 
een zoektocht naar waarheid, passionele liefde en verlangen. 
Bovenal een verhaal over het onuitgesprokene. 
 
"Ik slaap in je bed. Alleen. In een van je pyjama's. Je geur zit nog in je kussensloop.  
Nog even. Ik kijk naar het licht en de schaduw die het nachtlampje op het plafond werpt en 
zie wat jij elke avond, jaar na jaar hebt gezien wanneer je net voor het slapen denkt  
aan de dag die voorbij is, of aan de dag die komt." 
 
Vanuit haar ervaring als verpleegkundige brengt actrice Elise Bundervoet in deze voorstelling 
zorg en theater samen. De voorstelling ging in première op TAZ 2021. 
 
PERS - Focus Knack:  Regisseur Walter Janssens laat Bundervoet een 'dans van de 
zorg’ uitvoeren, in combinatie met haar monter spel en elegant gebruik van de ruimte levert 
dat een 'dans' op die intrigerend is om te zien én te horen. 
 
Nieuwsblad : De tekst die werd geschreven door AKO Literatuurprijs-winnaar Peter Terrin en 
bezit een sterke spanningsboog: wie is de man die daar ligt, hoe hebben hij en Bundervoets 
personage elkaar leren kennen? En hoeveel geheimen hebben man en vrouw voor elkaar? 
De tekst zit vol zintuigelijke beschrijvingen, die je de waterlelies in het bos – dat een grote rol 
blijkt te spelen – bijna laat ruiken. Bundervoet heeft zich de tekst helemaal eigen gemaakt. 
 
Tekst: Peter Terrin 
Spel: Elise Bundervoet 
Regie: Walter Janssens 
Vorm/licht: Kris Van Oudenhove 
Muziek: Sander De Keere 
Kostuum: Ine Braeckman 
Figuratie: Marc Hens 
Foto : Luk Monsaert 
Trailer : Arn Van Wijmeersch 
 
 
Speelperiode :  Voorjaar 2024 
Voorwaarden :  Garantie € 1.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20 

Organisator voorziet PA, licht, catering 
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