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Een meisje wordt door haar vader achtergelaten aan het station.  
Een man, Bobo, neemt haar mee naar Edith, een vrouw uit zijn buurt, om er voor te zorgen. 
Edith zegt op slag : Ik haat kinderen. Ze besluiten erom te loten.  
Edith verliest en moet voor het kind zorgen tot haar vader terug opduikt. 
 
Het kind roept bij Bobo herinneringen op aan zijn jeugd. Bobo zijn leven veranderde drastisch 
toen zijn vader het gezin weghaalde van het platteland en tegen de zin van Bobo en zijn zus 
verkaste naar een arme en overbevolkte stadswijk. Bobo raakte er verzeild in een bende, de 
bende van de Bloemekeswijk. Hij werd er ook verliefd op Agnès. Samen hebben ze een 
verschrikkelijke nacht meegemaakt vol drank en drugs en een dode als resultaat.  
 
De eerste nacht bij Edith pist de kadee al in haar bed. Het meisje lust niets van het eten dat 
Edith haar voorzet. Er komt geen woord over haar lippen. Edith voelt nul dankbaarheid van dat 
kleine wicht.  Agnès moeit zich bovendien met de kleine. Het zit er bovenhands op. 
 
Een nieuwe creatie van Arne Sierens met sterspeler Wouter Bruneel. Voor Mouchette, 
eveneens een stuk van Arne werd Wouter genomineerd als beste acteur door de 
acteursgilde.  Samen brengen ze het Sierens universum tot leven. Met Wouter vormt Arne 
net zoals met Johan Heldenbergh jaren geleden opnieuw een gouden tandem. Hilde Heijnen 
en Elise Bundervoet krijgen ook alle kansen om hun duivels te ontbinden. Verwacht u aan 
explosief en fysiek theater ! 
 
Tekst: Arne Sierens 
Spel: Hilde Heijnen, Elise Bundervoet, Wouter Bruneel, een kind 
Regie: Arne Sierens 
Vorm/licht: Guido Vrolix 
In samenwerking met Perpodium en Cultuurcentrum De Ververij Ronse. 
 
 
Speelperiode :  Vanaf 9 november tot 28 januari 2024 
Voorwaarden :  €  3.350 + reiskosten + BTW – partage 80/20 

Organisator voorziet PA, licht, catering 
 
 
 

http://www.arnesierens.com/

