
TANIA VAN DER SANDEN & LIEN THYS  
APENVERDRIET  
www.arnesierens.be 
 
In de late uren na het herenigingsfeest van de vijftigjarige Juliette en haar man Johan, zijn alle 
gasten vertrokken, op één na. Een jonge vrouw van eind de twintig, Mara blijft achter. Juliette 
heeft Mara nooit eerder gezien. 
Naast elkaar in het knalrode appartement zijn ze moe van zichzelf en van het leven. Uit 
beleefdheid gooit Juliette de jonge vrouw niet metéén de deur uit.  

Mara blijft die ene vraag stellen : "Is er ècht niets meer te drinken?"  
Het antwoord van Juliette blijft: “Nee.” 
 
In een werveling van rode doeken zoeken twee vrouwen die elkaar van haren noch pluimen 
kennen, toch toenadering tot elkaar. Uitvergrote bewegingen onderstrepen hun gevoelens en 
gemoedstoestand.  Existentiële eenzaamheid en melancholie versmelten in een 
adembenemende, sublieme sfeer.  
 

“Momenteel reist ze door Vlaanderen met het stuk Apenverdriet van Arne Sierens, aan de 
zijde van Tania Van der Sanden. “Een ongelofelijke straffe speelster”, steekt Lien van wal. “Ik 
merk dat we als duo dermate op elkaar ingespeeld raken dat we elke keer een mooie 
voorstelling afleveren.” - Gazet van Antwerpen; 11/11/2022 

- Kempense Lien Thys is klaar om talent te tonen aan grote publiek  
 
"Mara: 'Gij zijt de enige die niet gescheiden is, een mirakel!' 
Juliette: ''t Is zo.' 
Mara: 'Zullen we nog iets drinken, wij twee, en zo wat tipsy worden?' 
Juliette: 'Nee.' 
Het zouden vier regels uit de toneelbewerking van haar leven kunnen zijn.  

-Ik voel mij nog zot genoeg: Tania Van der Sanden (60) barst van de goesting om nog 
een tijdje door te gaan - De Morgen, 10/9/22 

 
Tania Van der Sanden is één van onze strafste actrices. Ze werd bekend bij het brede publiek 
door Vaneigens, In de Gloria en Het Eiland. Haar tragi-komisch talent is onweerstaanbaar. 
Lien is een sterk jong talent binnenkort te zien in 1985, over de Bende Van Nijvel. 
 
Ingrid Laureys CC Mortsel :  
Een scene met een prachtig decor dat uit rode voiles bestaat die heel de scene innemen. 
Tijdens de voorstelling worden deze op een prachtige manier belicht en gemanipuleerd door 
de twee actrices waardoor er steeds een ander beeld ontstaat. Krachtig in zijn eenvoud.  
Twee vrouwen, twee extreem verschillende vrouwen. In leeftijd, kledij, stand en taal 
verschillende ze enorm. 
Er was een feest, een herenigingfeest van de oudere aristocratische vrouw, Juliette, in 
prachtig uitgedoste jurk. Het feest is afgelopen en de jonge vrouw, Mara, blijft hangen. In 
eerste instantie niet naar de zin van Juliette. Er volgt een gesprek, eerst met veel afstand, 
daarna komen deze vrouwen steeds dichter op elkaars huid te zitten. Mooi. Tania die Juliette 
speelt, doet dit met verve. Met een ongelooflijke overgave speelt zij op een humoristische 
manier haar rol. Ontroerend grappig. Lien is wervelend, wat overdreven los, en smijt zich ook 

http://www.arnesierens.be/


in haar rol. De scènes wisselen zich af in dansende figuren in de prachtige rode gordijnen op 
de scène. Beweging en tekst wisselen elkaar af. 
Kortom een voorstelling met rasactrices, met een sterke tekst, mooie bewegingstaal en een 
goede dosis humor. 
Ik had een fijne avond. 
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Speelperiode :  19 oktober tot 21 december 2023  
Voorwaarden :  Garantie € 2.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20 
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