brengt u:
Geschreven door: Neil Simon

Wist u dat we “Dwazen” al eerder op ons programma hadden
staan? In het seizoen 2003 –
2004 hadden we “Dwazen” al
gekozen om te spelen. Doordat
de hoofdrolspeler in dat jaar aan
zware studie begon, is dit
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gezet om er later nog eens
Stichting Rijsbergen Luid & Duidelijk naar te kijken. We hebben in
ROStv Zundert
dat jaar drie eenakters geTuincentrum De Bosrand
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Welkom!
19 — 20 — 21 maart 2010

W

aarde bezoeker,

Het doet me genoegen u (weer) als bezoeker te mogen verwelkomen bij de uitvoering van het Rijsbergs
Toneel. We presenteren u een bijzonder dwaas blijspel en hopen dat u een doldwaze avond mag gaan beleven.
Dwazen zijn van alle tijden en landen, maar ik ben toch eens
gaan rondneuzen naar wat uitdrukkingen die van toepassing zouden kunnen zijn op dit stuk. En zowaar!!
Schoolmeesteren: inpompen wat een domme nooit en wat een
verstandige vanzelf leert
Leon Tolchinsky is dolenthousiast als hij een uitnodiging krijgt om
als leraar te gaan les geven in het idyllische dorpje Kulyenchikov.
Wat is men toch dom als men met velen is
Zijn enthousiasme verdwijnt al snel als blijkt dat alle inwoners er leven
onder een meer dan tweehonderd jaar oude vloek. De vloek, uitgesproken door de adellijke familie Yousekevitch, zorgt ervoor dat iedereen
lijdt aan een chronische domheid. Dat is de reden dat dokter Zubritsky
Leon een uitnodiging heeft gestuurd om zijn dochter Sofia te onderwijzen.
Een wijze neemt zijn eigen beslissingen, een dommerik volgt de
publieke opinie
Als Sofia namelijk iets geleerd kan worden, zou de vloek verbroken
kunnen worden. Er is echter een bijkomend probleem: Leon kan
maar vierentwintig uur in Kulyenchikov blijven, anders zal ook hij
het slachtoffer van de vloek worden. Maar in plaats van tijdig te vertrekken, wordt Leon verliefd op zijn leerlinge.
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SCHILDERWERKEN INTERIEURS
SINDS 1900

De moeilijkheid van de wereld is, dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen van twijfel vervuld.
De plaatselijke bevolking ziet het allemaal met lede ogen aan,
want wie komt er nu in opstand tegen een vloek die door een
eeuwenoude adellijke familie is opgelegd? Dan moet je wel heel
dom zijn. Leon echter twijfelt, wat nu te doen?
Het geheim van een volksmenner is dat hij zich even dom
voordoet als zijn toehoorders
Door de eeuwen heen zijn mensen door machthebbers dom gehouden. Kennis is immers macht. Laat de mensen dom en je hoeft de
macht niet te delen. Graaf Gregor, de laatste nazaat van de Yousekevitch-familie maakt dankbaar gebruik van de domheid van zijn onderdanen, maar als je twee keer per dag een huwelijksaanzoek doet; aan
welke kant van de streep sta je dan?

Even voorstellen
Hallo, ik ben Mitchell Klijs. Ik ben
12 jaar oud en zit in groep 8 op de
Sint Bavoschool. Ik speel dit jaar
voor het eerst mee met het Rijsbergs Toneel. Eerder heb ik al drie
keer meegedaan met Pompidom en
ook aan het stuk "Van zonsop- tot
ondergang" in de pastorietuin deed
ik mee. Verder speelde ik in "De
schuilkelder" ter ere van de 65 jarige bevrijding van Rijsbergen. Toneelspelen vind ik leuk, ik vind het
daarom super dat ik door het Rijsbergs Toneel gevraagd ben om mee
te doen.

Hoe het allemaal afloopt? Dat kunt u nu zelf aanschouwen!
Rest mij nog dank te zeggen aan de volgende personen die ervoor gezorgd hebbend dat ik voor het bovenstaande geïnspireerd werd.
George Sand, Frans schrijfster / Bertrand Russell, Brits filosoof en
overtuigd liberaal / Het Chinese volk / Karl Kraus, Oostenrijks,
Joodse schrijver filosoof / Julien de Valckenaere ,oud onderwijzer en
inspecteur van het onderwijs in Vlaanderen
Eddy Haers, regisseur
Welkom bij het Rijsbergs Toneel! Na een lang repetitieproces hoop ik dat
u geniet van de voorstelling Dwazen. Laat u verrassen door het spel, de
muziek en de dans die samen een speciale sfeer creëren.
Een mooie voorstelling toegewenst!
I. Kennis
Voorzitter Rijsbergs Toneel

Rolverdeling

In de coulissen

Leon Tolchinsky: (jonge onderwijzer)
Snetskyna: (schaapsherderin)
Kupchik: (magistraat)
Slovitskina: (slagersvrouw)
Miskhova: (postbode)
Yenchna: (koopvrouw)
Dokter Zubritsky: (huisarts)
Lenya Zubrisky: (vrouw van de huisarts)
Sofia Zubritsky: (dochter van de huisarts)
Gregor Yousekevitch: (graaf)
Boris: (secondant van de graaf)
Nina: (dorpskind)
Igor: (dorpskind)

Marc Mulders
Trea van Kuyck
Harrie Watzeels
Emma de Leeuw
Silvia v/d Borst
Helma Abbenhuis
Wouter Hendriks

Ineke Vogels
Marita v/d Berg
Huub van Loon
Ad Bastiaansen
Willemijn Gils
Mitchell Klijs
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Vergeef ons onze zonden, zowel voor als na de noen.
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Eddy Haers
Claudia van Veltom
Jeroen Mouws
Marc Rombouts
Kees Kempen
Dansgroep Sandraudiga
Charles Luyten
Marian Woestenburg
Brigitte v/d Pas
Sandra v/d Kieboom
Marjan Luyten
Helma Abbenhuis
Claudia van Veltom
Helma Abbenhuis
Huub van Loon
Frans Matthijssen
Marjo Jacobs
Silvia v/d Borst
Erwin Martens

