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De Kwelm vzw  
zet met VOS tweede  

theatervoorstelling neer 
tijdens Canteclaerjaar

Productiehuis De Kwelm vzw blikt met trots terug op de 
bewerking van Het Gezin van Paemel waarmee in najaar 2019 de 
deuren van het nieuwe Leietheater wijd opengegooid werden. 
We mochten meer dan 10.000 bezoekers verwelkomen op een 
kleine maand tijd. Als nieuw opgerichte vzw hadden we hier 
voorzichtig van gedroomd, maar de realiteit overtrof moeiteloos 
onze stoutste verwachtingen.

Het magnum opus van Cyriel Buysse had nog niets aan glans 
verloren en steracteur Jo De Meyere zorgde met een uitgelezen 
cast van ijzersterke amateurspelers uit de wijde regio voor een 
voltreffer van formaat. Regisseur Hans Van Cauwenberghe 
koos voor een traditionele, maar toch frisse bewerking van 
de oerklassieker en het Leietheater raakte 23 keer tot de nok 
gevuld met een reikhalzend en nieuwsgierig publiek. Het was 
een feest van begin tot eind.

Nu het kleine, maar hardnekkige virus stilaan onze contreien 
verlaat, kan De Kwelm ook vol blijde verwachtingen de nieuwe 
plannen uit de kast halen. De doelstellingen blijven dezelfde: 
een professionele voorstelling maken in de Oost-Vlaamse 
spreektaal met een mix van beroepsacteurs en liefhebbers, 
zoals Jo De Meyere het zo mooi verwoordde.
Na het succes van Het gezin van Paemel buigt productiehuis  
De Kwelm zich dus alweer over een aloude tekst met een 
duidelijke link naar Deinze en omstreken.
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En wat voor een. Deze keer grijpen we terug naar het 
hoogtepunt van de Middelnederlandse literatuur. Willem die 
Madocke maecte schreef rond 1260 een satirisch dierenverhaal 
waarin de middeleeuwse samenleving op de korrel werd 
genomen. We hebben het natuurlijk over Van den vos 
Reynaerde. Het onsterfelijk populaire epos waarbij Reintje de 
vos de draak steekt met allen die hem het vuur aan de schenen 
leggen en vervolgens via sluwe streken ongeschonden  
de plaat poetst.

Van den vos Reynaerde was bijzonder populair in de dertiende 
eeuw. Dat is niet verbazingwekkend. Welk volk lacht er nu 
niet graag met de machthebbers, bazen en allen die over hun 
hoofden heen aan de touwtjes trekken?

De stad Deinze heeft bovendien een bijzondere band met de 
mythische dieren uit dit meesterwerk. Deinze is vanouds de 
kippenstad waar sedert 60 jaar de nationale prijzencommissie 
wekelijks de landelijke prijs vastlegt voor levend pluimvee.  
De fiere en trotse haan Canteclaer uit het middeleeuwse verhaal 
is tevens de spilfiguur in de vijfjaarlijkse praalstoet die in 1962 
voor het eerst door de straten van onze stad trok ter ere van de 
Deinse kiekenmarkt. Op zondag 22 mei 2022 flaneren de reuzen 
en hun gevolg opnieuw door de binnenstad. 

Omdat zowel het Canteclaercomité als De Kwelm vzw Deinzes 
titel als kippenstad eer willen doen, zullen ze het komende jaar 
dan ook nauw samenwerken. De verenigingen maken van 2022 
een Canteclaerjaar, dat op vrijdag 25 februari zal starten met 
de verkiezing van Prins en Prinses Canteclaer en op zondag 
2 oktober zal eindigen met de laatste voorstelling van VOS. 
Tussenin, op zondag 22 mei, zal de cast van VOS trouwens 
meelopen in de Canteclaerstoet. 2022 wordt kortom hét jaar 
waarin bewezen zal worden dat de vos zijn streken nog niet 
heeft verleerd!
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Het was in enen  
tsinksendage.

Dat beide bos ende hage
met groene loveren  

waren bevaan.
U herkent moeiteloos de eerste welluidende regels van het 
schelmenepos. Ze zijn van een ongekende schoonheid. Maar 
toch, we vermoeden dat 3649 versregels in het oude Nederlands 
van het goede te veel zullen zijn. Hoewel we onze toeschouwers 
zeker niet willen onderschatten lijkt de taal toch een tikkeltje 
verouderd en misschien zelfs belegen.

Om uw gehoor te strelen hebben we taalvirtuoos, regisseur en 
acteur Dimitri Leue gevraagd om de vos zijn fratsen zowel qua 
taal als inhoud van een grondige update te voorzien. De bijtende 
spot blijft behouden, maar Reinaert vervelt tot VOS en VOS 
vervelt op zijn beurt tot niemand minder dan streekgenoot Han 
Coucke. Met zijn alterego Han Solo toont hij zich een meester in 
bijtende satire en we laten hem dan ook met veel plezier los in 
het kiekenkot. In navolging van het Belgisch vorstenhuis wordt 
koning Nobel ook vervangen door een leeuwin met scherpe 
tanden en sterke flanken en daarvoor viel de keuze moeiteloos 
op de Deinse topactrice Jits Van Belle. 

Net zoals bij Het gezin van Paemel worden de acteurs  
bijgestaan door het kruim van de liefhebbers-acteurs uit  
Deinze en omstreken. 



We trappen af op 9 september 2022 en we eindigen de 
voorstellingenreeks op 2 oktober 2022.  
We durven alweer stiekem te dromen van een mooie opkomst.

De ticketverkoop loopt via het cc Leietheater en gaat van start 
op 13 oktober a.s. 

Wij kijken ernaar uit om u opnieuw te verwelkomen  
en groeten u, tot binnenkort.

’t Spel es espe
Aldus ghemaect ende ghescreven te Donsa.

De leden van De Kwelm vzw zijnde Joren Blancquaert,  
Sara De Graeve, Joannes Guilbert, Rudi Huys, Peter Lafosse, 
John Lammertijn, Rita Rogiers, Marleen Van Autrijve,  
Martine Van Autrijve, Hans Van Cauwenberghe,  
Christine Van Hecke en Kaatje Yde.
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Regisseur Dimitri Leue:  
historiek en bewerking 

“Ik kreeg ooit van mijn 
grootvader een vergeeld 

boek uit 1933 van 
Reinaert de vos, een versie 

van Jan-Frans Willems.  
De uitgever liet weten dat hij  
‘den tekst op enkele plaatsen 

gewijzigd had, waar de taal al 
te verouderd, de zinsbouw al te 

gewrongen toescheen.’  
Het idee dat een verhaal de tijd  

overleeft doordat het af en toe bewerkt wordt 
naar het idioom van zijn tijd sprak  

mij meteen aan.  Ik ben blij dat ik dankzij een 
pandemie eindelijk de tijd gevonden heb om het 

stof van dit prachtige geschenk van mijn grootvader te 

blazen en op zoek te gaan naar wat Reinaert in deze tijd  

zou kunnen betekenen.”



VOS is een bewerking van de klassieker der klassiekers,  
Reinaert de vos. 
Een carrousel van kleurrijke personages die niet doorhebben 
dat ze rondjes draaien 
en eentje stapt af en laat ons meekijken naar deze schijnwereld.
VOS plaatst de aimabele slechterik centraal. 
Hij neemt alles op de korrel. 
Zo wordt deze schelmenroman een theatrale zoektocht naar 
waarachtigheid. 
We hebben allemaal onze geheimen, onze zwaktes. 
We verbergen ons achter wetten, vlaggen, organisaties,  
goede doelen,… 
maar vroeg of laat zal onze natuur overwinnen. 
Onze instincten die geen last hebben van moraal. 
VOS ontmaskert vriend en vijand. 
Hij weet dat aanval de beste verdediging is en heeft schrik om 
ooit zichzelf tegen te komen. 
Wie weet heeft hij zelfs enkele woorden over voor u. 
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Oorsprong
VOS is een eigentijdse adaptatie van het dierenepos Van den 
vos Reynaerde dat werd geschreven door ene Willem. Deze 
Willem zou ook de auteur zijn van Madoc, een boek waarvan 
geen snipper bewaard bleef, maar waarnaar hij wel refereert 
als hij zichzelf Willem die Madoc maecte noemt. Van den vos 
Reynaerde dateert van ca. 1260 en was wellicht geïnspireerd op 
de Franse tekst Le Plaid (Het Pleidooi), een deel van een grotere 
verzameling vossenverhalen (Roman de Renart) waarvan de 
oudste stukken geschreven zijn door Perrout De Saint Cloude.

Deze roman was op zijn beurt weer beïnvloed door Ysengrimus, 
een in het Latijn geschreven verhaal dat de dieren hun oudst  
bekende eigennamen gaf. Mogelijk waren ook oudere 
dierenfabels van Aesopus en Phaedrus uit de klassieke oudheid 
een bron van inspiratie. Vermoedelijk zijn de middeleeuwse 
schrijvers wel te situeren in de religieuze ordes uit Gent en de 
wijde omgeving.

Van den vos Reynaerde wordt beschouwd als het hoogtepunt 
van de Middelnederlandse literatuur. Het verhaal rond Reinaert 
heeft namelijk heel wat buitenlandse auteurs beïnvloed en 
dat komt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis niet zo 
vaak voor. Het werk werd rond 1278 in het Latijn vertaald door 
Balduinus Iuvenis. De Britse middeleeuwse schrijver Geoffrey 
Chaucer gebruikte fragmenten voor zijn Canterbury Tales, met 
name het verhaal van Cantecleer de Haan en Reinaert. In 1485 
vertaalde William Caxton het gehele verhaal als The Historie of 
Reynart the Foxe. William Shakespeare noemde het personage 
Tybalt in zijn toneelstuk Romeo en Julia naar Tybeert de Kater 
en Goethe schreef ook over de geslepen vos in zijn fabel  
Reineke Fuchs.



Stijl
Het epische dierendicht telt in totaal 3.469 versregels en 
is geschreven in het Middelnederlands. Het verhaal maakt 
gebruik van antropomorfisme en laat dus dieren op menselijke 
wijze spreken en handelen waardoor de auteur op indirecte 
wijze zijn boodschap kan overbrengen.

Dieren treden handelend, denkend en sprekend op, alsof 
het mensen zijn. Mensen worden daarentegen als domme, 
instinctieve en redeloze wezens afgeschilderd. Door het publiek 
deze allegorische spiegel voor te houden, wordt de mens 
geconfronteerd met de eigen tekortkomingen zoals hebzucht, 
vraatzucht en corruptie.

Als bijkomend voordeel kan de auteur zijn beschrijving van de 
omgekeerde wereld volgens het principe ‘man bijt hond’ een 
eerder komisch effect geven. Op die manier is het mogelijk 
om, indirect en zonder mensen bij naam te noemen, op een 
aangename en ludieke wijze commentaar of kritiek te geven op 
de manier waarop het er in de mensenwereld aan toegaat. De 
auteur kan ook kritiek geven op machtige personen zonder te 
hoeven vrezen voor represailles, omdat deze kritiek indirect en 
discreet gebeurt.

Van den vos Reynaerde bevat tal van satirische verwijzingen 
naar de toenmalige standenmaatschappij, zowel de adel als de 
geestelijkheid moeten het flink ontgelden. Ook de derde stand 
blijft niet gespaard; wanneer het volk Bruin de beer te lijf gaat, 
lijken ze wel een bende primitievelingen. 
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Het verhaal
Het is Hofdag in het dierenrijk en bijna alle dieren klagen bij 
koning Nobel over de streken die Reinaert de vos hun heeft 
geleverd. Maar hoe krijg je een listige vos zover dat hij zich 
vrijwillig aan een gerechtelijke procedure onderwerpt? Bruun 
de beer en Tibeert de kater, die er achtereenvolgens op uit 
worden gestuurd om de vos te dagvaarden, ondervinden aan 
den lijve dat dat niet eenvoudig is. Nadat beiden meer dood 
dan levend zijn teruggekeerd, slaagt Grimbeert de das er ten 
slotte in Reinaert mee te krijgen naar het hof. Daar wordt hij in 
staat van beschuldiging gesteld en ter dood veroordeeld. Zijn 
aartsvijanden Bruun, Tibeert en Isengrijn de wolf vertrekken 
om de galg in orde te maken. Intussen weet Reinaert koning 
Nobel met een verbluffende leugen wijs te maken dat juist deze 
drie dieren gestraft moeten worden en dat hijzelf onschuldig 
is. Als hij dan ook nog terloops een schat ter sprake brengt, is 
de koning snel overtuigd: Reinaert wordt vrijgesproken. In de 
ontknoping van het verhaal maakt Reinaert opnieuw enkele 
slachtoffers. Koning Nobel en zijn hof blijven verslagen en 
gedesillusioneerd achter.



Sluwheid
Van den vos Reynaerde is geschreven in de dertiende eeuw, 
toen de riddercultuur hoge toppen scheerde. De vos drijft de 
spot met alles en iedereen uit die riddercultus. De koning is zo 
begerig naar de vermeende schat waarover Reinaert spreekt, 
dat hij de vos gelooft en zijn trouwe vazallen in de steek laat. De 
boodschappers die de koning op pad stuurt om Reinaert op te 
halen, vergeten hun opdracht als de vos hen lekkers voorhoudt. 
De hovelingen worden gedreven door gulzigheid, wellust en 
honger naar macht en Reinaert maakt daar handig misbruik 
van om zijn doel te bereiken. De schrijver van dit verhaal 
gebruikt de sluwe vos om het publiek telkens op het verkeerde 
been te zetten. De ene keer wekt Reinaert bewondering door 
zijn slimheid, dan weer roept hij afschuw op door de manier 
waarop hij anderen te grazen neemt.
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Van middeleeuws 
verhaal tot 

hedendaagse 
theatervoorstelling

Dimitri Leue doet via VOS wat Willem met Van den vos 
Reynaerde deed. Hij houdt de mensen, de maatschappij en de 

politici een spiegel voor.

Schuilt er in elk van 
ons een vos?

Doet de vos wat 
iedereen denkt maar 

niet durft te doen?
De vraag is dus niet: 

Speelt de vos  
de mens?

De vraag is:  
Is de mens de vos?
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Dimitri Leue
De Mortselse theatermaker en schrijver Dimitri Leue studeerde 
af aan het Conservatorium van Antwerpen waar hij les kreeg 
van o.a. Dora van der Groen, Ivo Van Hove, Peter Van den Eede 
en Frank Focketyn.

Dankzij Oda Vaneygen en Barbara Wyckmans groeide Dimitri 
Leue snel uit tot een vaste waarde in de theaterwereld en hij 
toont daarbij een grote affiniteit voor kinderen en jongeren. 
Hij werd door Vaneigens, Windkracht 10 en Teamspirit een 
bekend gezicht. Ook was hij op Ketnet te zien bij W@=D@,  
Mijn dans is top!, Urban is top! en Circus voor Dimmies.

In het begin van zijn carrière maakte hij veel voorstellingen over 
de liefde en ook nog wat verdriet. Met de Kakkewieten speelde 
hij zowel op Pukkelpop als op het Theaterfestival, zij maakten 
voorstellingen met een hoek af.

Later maakte hij met zijn oom Warre Borgmans en Antoon 
Offeciers een trilogie rond psychische aandoeningen.  
In samenwerking met Rataplan en TEGEK!?

Met zijn broer, Kristoff Leue, en Pieter Embrechts creëerde hij 
de multiculturele, transmediale voorstellingen van  
W@=D@ in hetpaleis. Hij schreef en speelde ook een heel 
palmares ecologische voorstellingen bij elkaar.

Zijn voorliefde voor klassieke muziek werd duidelijk door zijn 
samenwerkingen met het Antwerps Symfonisch Orkest,  
de Singel en de pianist, Kiyotaka Izumi.
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“Dimitri hoefde me niet te 
overtuigen om de rol van 

Reinaert op mij te nemen. Ik 
ben groot geworden in Deinze, 

dus mijn liefde voor de regio, 
de lokale taal en mijn oude 

academie nam onmiddellijk de 
bovenhand. Dit voelt als thuiskomen. 
Ook het unieke concept, de combinatie 

van spelers en de keuze van regisseur 
spraken me enorm aan.  

Wat een uitdaging om zo’n klassieker van onder 

het stof te mogen halen en op een frisse manier te 

kunnen opvoeren.”

Han Coucke  - Vos



Han Coucke
Han Coucke, geboren te Waregem in 1975, volgde in zijn 
tienerjaren dictie, voordracht en toneel aan de academie 
van Deinze en zat daarnaast  in de richting Industriële 
Wetenschappen aan het Deinse VTI. Na zijn studies Industrieel 
Ingenieur volgde Han de acteursopleiding aan het  
KASK-conservatorium te Gent waar hij in 2001 afstudeerde.

De acteur Han Coucke verwierf grote bekendheid door zijn 
rol Lorenzo in de bekroonde reeks Bevergem. Ook speelde hij 
vaste rollen in De Kotmadam en LouisLouise en vele gastrollen 
in Vlaamse reeksen zoals Flikken, Witse, Aspe, Vermist, Danni 
Lowinski en Professor T. Als TV-reporter maakte hij komische 
reportages over de verkiezingen voor Reyers laat en Terzake. 
En voor het Canvas-programma 4x7 maakte hij in 2016 een 
indringende persoonlijke reportage over dyslexie. 

Naast zijn televisiewerk is Han Coucke vooral bekend als 
comedian Han solo. Hij maakte de voorbije 15 jaar niet minder 
dan 7 avondvullende shows, waarvan er verschillende integraal 
op Canvas, VRT Nu en VTM 2 werden uitgezonden. Hij was een 
graag geziene gast in het Canvas-programma Comedy Casino 
en stond meerdere malen in de line-up op Pukkelpop. Naast 
Han solo richtte Han, samen met actrice Griet Dobbelaere, een 
humoristisch nevenproject op in de vorm van het gemengd 
cabaretduo ‘Han en Grietje’ waarmee zij in 2019 de Vlaamse 
theaters onveilig maakten.
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Vóór Han solo speelde Han comedy in duo met Frank Van 
Erum onder de naam ‘Gino Sancti’. In 2002 won het tweetal in 
Nederland het Amsterdams Kleinkunst Festival.  Ze tourden 
samen 13 jaar onafgebroken in Vlaanderen en Nederland en 
maakten in totaal 6 avondvullende shows. Daarnaast speelde 
Han ook bij verschillende theatergezelschappen, zoals 4 Hoog 
(Het midden, Specht, Bol de wereld), Het Gevolg (Othello), 
NTGent (Kafka), De Kopergieterij en De Leeuwen. 

Han Coucke verdiende ook zijn strepen als regisseur.  
Hij regisseerde verschillende theatershows van o.a.  
Philippe Geubels, Freddy De Vadder, Steven Mahieu,  
William Boeva, Gili, Erhan Demirci, De Alpenzusjes met  
Luc De Vos, De voorlichtingsshow bij Larf, Zoe Bizoe,  
Oorlog in de klas ( Yannick Noben), Over Gamen  
( Tom Cools), The Hakims of comedy, Latif Ait, Piet De Praitere, 
Die Verdammte Spielerei, ...

Han Coucke is ook vast redactielid voor het radioprogramma 
De Rotonde op Radio 2, waarvan hij tevens medebedenker is. 
Bovendien is hij één van de bezielers en de regisseur van  
De Humorklas, een comedywedstrijd op Radio2. Tijdens de 
eerste golf van de corona-pandemie maakte hij als Han solo  
50 dagen de online reeks Han solo in Quarantaine. Han solo 
bracht elke dag een hilarisch filmpje vanuit zijn mobilhome.  
De reeks haalde in totaal meer dan 3,5 miljoen views.





19
Persm

om
ent theatervoorstellingen VO

S  
in regie van D

im
itri Leue

“Ik vind het heerlijk om met 
Dimitri samen te werken en 

Han en ik kijken ernaar uit om 
eindelijk eens samen te spelen. 

Het feit dat mijn theatrale roots 
bij de liefhebbers in Deinze 

liggen, maakt het plaatje compleet.  
Ik hoop dat ik een paar ‘collega’s-van-

toen’ zal terugzien op de scène. Het lijkt 
me boeiend om samen te durven, te 

leren, te proberen, elkaar te vertrouwen,  

uit te dagen en voluit te gààn met de banaan in 

dit nieuwe avontuur!”

Jits van Belle - Leeuwin 



Jits van Belle
Jits Van Belle studeerde in 2000 af als meester in de 
dramatische kunst aan het Conservatorium van Gent. In haar 
derde jaar creëerde zij samen met Hilde De Baerdemaeker de 
voorstelling Wieskiewijf in een regie van Jan Steen. Daarmee 
wonnen zij de hoofdprijs voor Jong Talent op Theater aan 
Zee, het festival waar Jits later nog de hilarische straat-act 
D’AUTOSHOW zou opvoeren. 

In de zomer van 2000 kon Jits meteen aan de slag bij het 
Eén-programma Aan Tafel, waar zij als reporter de wekelijkse 
rubriek Jits en Janneke voor haar rekening nam. Daarna 
werd zij opgeleid voor het Canvas-improvisatieprogramma 
De Rederijkers met Johan Terryn, waarin ze beide seizoenen 
optrad. 

Ondertussen speelde ze ook in het ensemble van het 
Publiekstheater en bij NTGent. Daar nam ze onder meer de 
rollen van Emilia in Othello (Alain Pringels) en Alinea in Don 
Quichot (Herwig De Weerdt) op zich. 

Naast haar non-fictie televisie- en radiowerk (Hij/Zij kwis, 
StuBru Bezet, De Bende van Radio Terroristen), speelde ze 
gastrollen in o.a. Stille Waters, De Kotmadam, Recht op Recht, 
Alexander, Dokter Dennis, Sedes en Belli, Rupel, Team Spirit, 
Verschoten en Zoon, Kinderen van De Windt, En Daarmee 
Basta!, De regel van 3s, Aspe en Danny Lowinski.  
Bij Familie-kijkers is ze bekend als het vaste personage Robyn.

In 2005 begon Jits als freelancer. Samen met Mathias Sercu 
en Gregory Caers richtte ze Spelersgroep De Sprook op en 
lanceerde ze de voorstellingen Plastiekezak, Van Ridder 
Boudewijn, HEIMWEEMOED en Naamloze Gebeurtenis.  
De 3 maken ook de dansvoorstelling San Clemente.
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Jits was één van de vaste actrices in het 
vrouwensketchprogramma Oekanda en ze schreef en speelde 
3 seizoenen lang de sketchen Mia en Karel voor Open&Bloot en 
100 hete vragen. Jits was ook te zien in de populaire telenovelles 
Emma en Ella en bij het VTM-improvisatieprogramma 
Godzijdank was ze wekelijks van de partij. 

Als regisseur maakte ze de kindervoorstellingen Dodo bij 
Tabazko, Johnny de Pony bij Bad van Marie en Koningsvogel 
bij Cie Kabba. Bij 4Hoog creëerde ze CD Rella, Kom Wel en de 
kinderthriller KRIEP. Ook was ze te zien in de voorstellingen 
Rudy’s Danspaleis (een kinderfuif op maat) en in de theatertocht 
We gaan op berenjacht. 

Met haar vertolking als Dingske in Aanrijding in Moskou had 
Jits een eerste filmrol te pakken en Linda in RIO was haar 
eerste tekenfilmrol. Ook in RIO 2 verzorgde ze de stem van 
Linda. Later volgde nog meer stemmenwerk in Beestenboot, 
Plains 2, Wonderpark en Tom & Jerry.

Ze werkte ondertussen samen met Stijn Coninckx en Hugo 
Matthijssen voor De Anneliezen en Sinteressante Dingen. Jits 
speelde Marianne in Marsman (2014), Irena in Nieuw Texas 
(2015) en Nathalie in Wat Mannen Willen, een film van Filip 
Peeters. Ook was ze te zien in de kortfilm Alicante en als Sofie 
in de duivelse komedies Halleluja! en Halleluja2!.

Naast het acteren en regisseren bewerkte Jits een boek van 
Marc De Bel, doceert ze aan het  RITCS/Opendoek, bedacht 
ze verhaallijnen voor FC De Kampioenen, coacht ze kinderen 
voor tv (Rex op VTM), brainstormt ze voor verschillende 
productiehuizen en zetelt ze in de eindjury van het 
Landjuweeltornooi.

Met Léonthine Van Wassenhove richtte ze Theater Boutique op: 
leverancier van fantasie, op maat van de wensen van de klant. 



Overige cast

Franky Bakeland
Beer

Fien Dhont
Hond

Kris Bakeland
Kalf

Sylvie dekens
Luiaard

John Lammertijn
Haan

Eva Degeyter
Kameel

Gilles Lavent
Kat

Lisa De Lange
Ram
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Rita Vancaneghem
Mama Leeuwin

Frederik Van Laere
Wolf

Debora Vezele
Kip

Eline Vanlerberghe
Hazin

Tim Verleyen
Aap

Judith Verzele
Das



Speeldata
Alle informatie en reservaties via: www.vosdeinze.be.

•  Vrijdag 9, 16, 23 en 30 september 2022 – 20 uur
•  Zaterdag 10, 17, 24 september 2022  

en zaterdag 1 oktober 2022 – 20 uur
•  Zondag 11, 18, 25 september 2022  

en zondag 2 oktober 2022 – 18 uur
•  Indien de voorstellingen uitverkocht zijn,  

worden bijkomende voorstellingen telkens op  
donderdag om 20 uur en op zondag om 11 uur bijgeboekt.

Tickets
•  20 euro per ticket
•  Groepsticket: 
● Vanaf 20 kaarten: 19 euro
● Meer dan 50: 18 euro
● Meer dan 100: 17 euro
•  6.500 euro voor het afhuren van een volle zaal (453 plaatsen)

Contact
•  Peter Lafosse - peter.lafosse@telenet.be - 0496 80 87 47

Gerealiseerd met de steun  
van de Tax Shelter maatregel  
van de Belgische Federale Overheid  
via Flanders Tax Shelter.
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www.vosdeinze.be•  

De Kwelm vzw
Productiehuis voor professionele voorstellingen  
in de Oost-Vlaamse spreektaal
Priester Joris Eeckhoutlaan 25, 9800 Deinze

Peter Lafosse - peter.lafosse@telenet.be - 0496 80 87 47
Martine Van Autrijve - martine@koortzz.be – 0495 50 29 48

Pers
Yannic Demeyer  yannic.demeyer@zalm.biz – 0497 480 657
Beelden en uitgebreide pers-info VOS:  
https://www.zalm.biz/referenties/de-kwelm/
Vermelding copyright bij beelden: © Sara De Graeve

Partners in crime:




