Toneelgroep

Stelt voor :

Martha en Marcel

een bewerking van het stuk “Martha en Mathilde” geschreven door Pol Anrys

Regie door Dries Decabooter
Acteurs-Actrices: Geert Callewaert, Inge Keereman, Anna Decabooter, Jos Dendievel, Andy Deloose,
Philippe Delannoy, Lesley Demets, Pascal Deloof, Matthieu Mistiaen, Lilian Dendooven,
Angelique Degrijse & Dries Decabooter
SPEELDATA
Vrijdag 30 november 2018 om 20.15
Zaterdag 1 december 2018 om 20.15
Zondag 2 december 2018 om 18.00
Woensdag 5 december 2018 om 20.15: ingang ten voordele van

Vrijdag 7 december 2018 om 20.15
Zaterdag 8 december 2018 om 20.15
Kaarten 8 euro – kinderen jonger dan 12 gratis – Reserveren verplicht bij luc.colman@skynet.be of 0486 020983
PC Rollegem inkom via buurthuis - www.toneeltrees.be

Korte inhoud :
Marcel en Mathilda zijn broer en zus die op leeftijd samen een oubollig hotelletje runnen,
dat deel uitmaakt van een grote oude boerderij. Omdat ze diep in de schulden zaten
verkochten ze die boerderij echter 20 jaar geleden aan een notaris op lijfrente, onder de
voorwaarde daar te mogen blijven zolang ze leven. Wat niemand echter weet is dat beiden
op de grote zolder een cannabisplantage uitbaten met de bedoeling op korte tijd een
kapitaal te verdienen waarmee ze een rustige oude dag kunnen slijten op een zonnige
bestemming.
De grote dag aarop de oogst ordt opgehaald door ee dealer e aarop ze zulle
worden uitbetaald is nabij … Maar et die eek logeert i het hotelletje ee groepje
wielertoeristen aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen voor
wielertoeristen, komt de deadline voor de cannabisoogst door technische problemen in
het gedrang en komt de notaris, het lange wachten beu, de boerderij opeisen ...
Wete de dat zij et hu
iet experi e tere i de keuke a het hotel, dat de
kibbele de ielertoeriste op alle a iere elkaar de loef probere af te steke , de
dealer niet zo zuiver op de graat is en de notaris niet uit het hotel is weg te slaan zolang
hij/zij zijn/haar zin niet krijgt mag je je met Martha en Marcel verwachten aan een
sprankelende cocktail van komische, soms spannende, vaak hilarische situaties !
Ik doe terug mee dit jaar!!!
Indien geïnteresseerd, laat mij gewoon weten welke datum en ik reserveer de kaarten voor
jullie aan de kassa. Het zijn genummerde plaatsen.
Groetjes,
Matthieu
0476/99.60.58

