
 

HERFSTPRODUCTIE 2019 

 

HARTELIJK GECONDOLEERD 

 
Komedie  
 

Auteur:         Jack Staal 
 
Regie:          Herman Vedts 

 

De belevenissen van een ietwat ongewone familie die 
wordt geconfronteerd met het overlijden van hun 
vader. Zowel de voorbereidingen, de uitvaart en het 
achteraf verdelen van de nagelaten bezittingen zorgen 
voor commotie. Een stuk dat boordevol zit met 
gitzwarte humor, dat hier en daar ook ontroert en dat 
vooral een kleine, maar duidelijke boodschap meegeeft 
aan alle nabestaanden, waar dan ook. 
 
 

 
 
 
 
Speeldata:  22 - 23 - 29 - 30  november  2019  
                    om 20.30u   
 
Locatie: GC Den Bussel, Haachtsebaan 54  
               3140 Keerbergen 

 

 

LENTEPRODUCTIE 2020 

 

WIE ZONDER ZONDEN IS 
 

Komedie  

 
Auteur:              Edward Taylor 
 
Regie:               Gie Beullens 
 
  
Een jong Yuppie koppeltje krijgt opeens bezoek van de 
Amerikaanse CEO, die zijn manager uit België wel eens 
wil leren kennen. Hij wil echter, samen met zijn vrouw, 
zien hoe evenwichtig hij wel is. Dat bezorgt Johan een 
acute onzekerheid, want hij weet dat Bill, zijn baas, een 
moralist en godsdienstfanaat is. Als zijn vriendin - want 
hij is niet getrouwd - weigert om te spelen dat ze 
getrouwd zijn en als gevolg van de ruzie die erop volgt, 
besluit om hem in de steek te laten, heeft hij een 
verschrikkelijk probleem... 
 

 
 
 
 
Speeldata:  13 - 14 - 20 - 21  maart  2020          

om 20.30u  
                 
Locatie: GC Den Bussel, Haachtsebaan 54   
               3140 Keerbergen 
 

 

STUDIO KAT 2020 

 

KOMISCH POTENTIEEL 
 
Komedie 

 
Auteur:            Alan Ayckbourn 
 
Regie:              Herman Moons 
 
                                      
In een tv-studio in de nabije toekomst wordt een soap 
opgenomen met actro’s: acterende levensechte robots. 
Jacie, één van die actro’s, begint plotseling menselijke 
trekken te vertonen. Zeer tot ongenoegen van de fin-de-
carrière-regisseur Dominique Traets. 
Addo, een jonge schrijver, ziet wel wat 
in het komisch potentieel van Jacie. 
Hij wil samen met haar een nieuw 
programma maken. Maar kan 
dat zomaar? Is de actro wel 
menselijk genoeg?  En 
bloeit er iets moois? 
 
 
                   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Speeldata:  8 en 9 mei 2020  
                    om 20.30u 
 
Locatie: GC Den Bussel, Haachtsebaan 54   
               3140 Keerbergen 
 
 


