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Beste lezers, 

na een schitterende jeugdproductie, waarbij  16 jonge talenten op ons 

podium stonden, is het nu weer de beurt aan de volwassenen om te 

spelen...! 

Met “Bloedbruiloft” kozen we niet voor het gemakkelijkste stuk. Maar met 

een jonge regisseur die er zijn tanden wou in zetten, en een ploeg die bij 

wijlen zeer intensief repeteerde, wordt het een  mooie productie!  Zeker 

komen kijken! 

Na afloop van dit stuk, organiseren we op 5 april ook weer onze jaarlijk-

se  eet-dag,  waarvoor u het inschrijvingsformulier in dit krantje vindt. 

En er staan nog dingen op stapel:  tijdens het Paasweekend hebben we 

theater “SMOS” te gast die een kindervoorstelling brengen . En eind 

april is improvisatietheater “Swiep” te gast. 

Ondertussen wordt er weer hard gerepeteerd voor de laatste productie 

van dit seizoen. Maar daarover meer in ons volgende krantje! 

      MV  



Over het stuk : 

Met het leescomité planden we voor dit seizoen o.a.  “Bloedbruiloft” van Federico Garcia Lorca, een klassieker uit de 

Spaanse wereldliteratuur. Geen gewoon stuk! Niet gemakkelijk! Wat gaat ons publiek ervan vinden! Zoveel poëzie!  

Maar we wilden de uitdaging niet uit de weg gaan! Een uitdaging voor een regisseur en een 10-koppige ploeg acteurs. 
We vonden een jonge enthousiaste regisseur in Wiekevorst. Hij ging aan de slag met dit moeilijke stuk, verwerkte de 

grote hoeveelheid poëzie tot een aanvaardbaar deel, deed impro’s met de acteurs, zocht en wroette samen met hen ... 

 

Voor de kostuums van de Dood en de Maan mochten we re-

kenen op de afdeling Mode van de academie van Lier. 

 

 

En dan namen we er nog 2 live muzikanten bij om het geheel 
wat extra sfeer te geven.  Pieter met zijn viool en Tim met zijn gitaar gingen mee op zoek naar de gepaste muziekjes,  
oefenden alles in, volgden mee repetities,  zodat alles perfect in elkaar paste. Ook voor hen was dit een nieuwe uitda-

ging! 

Het verhaal speelt zich oorspronkelijk af ergens  begin 20e eeuw in het zuidelijke Spanje.  Een meisje kan geen keuze 

maken tussen 2 geliefden, en bepaalt  daardoor het noodlot van de 2 jonge mannen. 

Een passioneel drama waarin de dichter ,Lorca, al zijn verbeelding heeft gestoken,  of berust het verhaal toch op waar 

gebeurde feiten? 

Benieuwd wat jullie ervan vinden!       MV 

De regisseur: 

Jelle Brosens (28) is in het dagelijks leven deel van het projectenteam van Ometa, een soft-

warebedrijf.  

Sinds enkele maanden maakt hij deel uit van de Cultuurraad van Heist-op-den-berg. 

In het verleden heeft hij geacteerd in enkele voorstellingen bij “Vreugd en Deugd” in Wieke-

vorst. 

Hij volgde  een regieopleiding aan het SAMWD van Lier. Als eindwerk van deze oplei-
ding deed hij de regie van “De Kussenman” bij theater Aventoe. Daar werkte hij ook 

reeds verscheidene jaren mee achter de schermen. 

Met “Bloedbruiloft” is Jelle toe aan zijn tweede regie. 

“Het was een spannende, maar fijne ervaring om een, voor mij althans, compleet nieuw 

gezelschap te regisseren. 

De dynamiek van een andere groep leren kennen is een nuttige ervaring geweest. Sa-
menwerken met deze mensen gebeurde telkens in een toffe sfeer, bedankt aan ieder-

een die heeft meegeholpen! 



De auteur: 

Frederico Garcia Lorca werd geboren in de buurt van Granada op 5 juni 1898. Nationalistische aanhangers van de opstandige, 
fascistische generaal Franco fusilleerden hem in zijn geboortestreek op 19 augustus 1936. Een van de eerste slachtoffers van 

een afgrijselijke burgeroorlog. 

Zijn vader, een grootgrondbezitter, had de familienaam Garcia, maar Frederico liet zich bij voor-
keur Lorca noemen, naar zijn moeder Vicenta Lorca Romero, docente en begaafd pianiste. Hij 
meende dat hij zijn intellect en zijn talenten van zijn moeder had. Kenmerkend is ook dat de 
krachtigste personages in zijn toneelstukken bijna altijd vrouwen zijn, terwijl de mannelijke ka-
rakters dikwijls niet zo uitgediept worden. Lorca beschouwt vrouwen als de meest tragische 

slachtoffers van de tradities. 

Wegens zijn zwakke gezondheid kreeg Frederico thuis privéles. Als 11-jarige verhuisde hij met 
het  gezin naar het centrum van Granada. Daar deed hij later bachelorstudie Filosofie en Literatuur, Recht en Muziek. Hij kreeg 

ook pianoles en begon zelf te componeren. Muziek en theater droegen zijn grootste belangstelling weg.  

In de jaren 1916 en 1917 reisde hij met een professor in het noorden van Spanje rond. Zijn reisverslagen kwamen in lokale kran-
ten en later verscheen een selectie ervan in boekvorm. Tussen 1919 en 1928 woonde Lorca in Madrid, in de Recidentia de Estu-
diantes, een woongemeenschap van honderdvijftig zorgvuldig uitgelezen studenten. Daar kwam hij in contact met verscheidene 
grote kunstenaars zoals Louis Buňuel en Salvator Dali. Met deze laatste heeft hij een tijd nauwe vriendschapsbanden onderhou-

den. Dat ze ook van seksuele aard waren, heeft Dali later ontkend. 

In 1919 kwam een surrealistisch toneelstuk van Lorca op de planken. Het werd een flop. 

Tussen 1918 en 1936 bracht Frederico heel wat gedichten uit, verzameld in bundels. Sommige heeft zijn broer Francesco gese-

lecteerd. Lorca wordt beschouwd als een van de grootste dichters van Spanje. 

In 1929 maakte de dichter een reis naar New York en Cuba. In 1930 stichtte hij in Madrid een reizend toneelensemble dat als 

doel had de Spaanse klassiekers op te waarderen. Lorca had alle aspecten van de productie in handen. Het werd een succes. 

Lorca schreef ook drie kortverhalen, een filmscript en een opera.  

Zijn toneel kan surrealistisch zijn, soms komisch, maar vooral kritisch voor sociale wantoestanden. Kenmerkend is ook de strijd 
tussen normen en individuele vrijheid. Het onderwerp is vaak het fanatiek verdedigen van de eer, in de betekenis van persoonlij-
ke waardigheid en sociale status. Wet, geloof en traditie zijn onderdrukkende elementen van de vrijheid. De dood, de erotiek en 

het noodlot vormen de kern van Lorca’s oeuvre. 

Hij was gefascineerd door de muziek en de volkse poëzie van de boeren, zigeuners, Moren en joden. Door zijn talent als musi-
cus, als zanger en als voordrager van zijn eigen verzen, kon hij ieder gezelschap boeien. Hij vond het voordragen van zijn verzen 

belangrijker dan het publiceren ervan. 

Iemand die in verzet komt tegen traditionele waarden als gezag, eer en respect voor de ouderen, die de naam heeft een linkse 
socialist te zijn en homoseksueel is, werd het logisch doelwit van een fascistische bende, na een voorval waarbij Lorca een on-

schuldige man verdedigde tegen zulk stelletje met zwarte laarzen. 

Enige van zijn 14 toneelstukken: 

– Het Publiek;     – Na verloop van vijf jaar; 

– Mariana Pineda;    – Het verbluffende schoenlappersvrouwtje; 

– Het spel van Don Christobal (poppenspel);  – Rosita; 

– Yerma;     – Bloedbruiloft; 

– Het huis van Bernarda Alba. 

                                                                                 R. 



Zij spelen : 

Met live-muziek : 

Pieter Valgaeren 

Tim Van Bael 

& 

In de gehele wereld opgevoerd.... 

en bewerkt! 

In Vlaanderen door 

Dimitri Verhulst 



Bloedbruiloft-mijmeringen. 

Ik moet nog een blad vol krijgen en ga dat ook proberen.  
Vroeger kon ik bladzijden vol onzin schrijven en het is 
raar maar ik wil dat opnieuw doen.  In den tijd een opstel 
schrijven voor school was een plezier.  Zo graag deed ik 
dat.  Zelfs voor straf een opstel schrijven van 8 bladzij-

den!  Nee dat was geen straf, dat was puur genieten.  

Zo schreef ik ooit een straf-opstel van 8 bladzijden over 
“het voetballen in de sneeuw met een muts”!  Ik voelde 
me echt Rik de Saedeleer die live het verslag bracht van 
het ‘WK voetballen met een muts’.  Dat WK eindigde 
abrupt omdat een streng uitziende man met rode kaarten 
begon te zwaaien omdat hij een natte muts tegen zijn 
mooi gestreken C&A-pakje had gekregen.  Ik had er ge-
makkelijk 12 bladzijden van kunnen maken om toch 
maar te kunnen vertellen hoe dom die man wel had ge-

reageerd terwijl heel de wereld live meekeek! 

Ik heb ooit een straf-opstel geschreven dat de leraar wis-
kunde –voor wie ik het moest schrijven– het met volle 
goesting  heeft voorgelezen voor de hele klas.  Titel:  
Waarom mag je je rekenmachientje niet vergeten?   Ik 
had geschreven dat dat helemaal niet erg was. Want de 
leraar van het jaar ervoor vond dat je alles tot 10 cijfers 
na de komma uit je hoofd moest kunnen.  Dus uw reken-
machientje kon je gerust vergeten!  De leraar voor wie ik 
het moest schrijven heeft in heel zijn carrière niet zo veel 
plezier gehad als toen!  Dat kon ik zo van zijn gezicht 

aflezen.  

Genoeg gezeverd!  Begin maar eens een opstel met als 

titel:   Bloedbruiloft. 

Spontaan dacht ik aan de boerenbruiloft van Pieter Breu-
gel de Oude met vele bloedpensen!  Het zou hét bruiloft 

worden tussen 2 pensen die volgens de vetes tussen 
hun families  NOOIT hadden mogen huwen:  een zwarte 
die huwt met een witte!  Generaties later zou men er nog 
schande van spreken.  Maar ja, wat doe je tegen liefde? 
Liefde kijkt verder dan grenzen.  En als een pens heet 

wordt, springt het kwet zo uit zijn vel! 

En zo zijn dan de zwarte pensen met witte stukjes erin 

gekomen.  Ja, het bloed kruipt waar het niet kan gaan. 

Bloedbruiloft?  In deze moderne tijden googelen we dat 
dan eens.  Misschien geeft dat inspiratie.. Tik typ tikke 
tok typ, enter: Bartholomeus-nacht of Parijse bloedbrui-
loft.  Wat is dat?  In augustus 1572 zou er na een bruiloft 
tussen een protestantse bruidegom van adel  en een 
katholieke bruid –de dochter van de Franse koning-, een 
ware slachting zijn geweest onder de protestanten in 
Parijs.  Dit op bevel van de steng katholieke moeder van 
de bruid die er op aandrong na een kleine schermutse-
ling tussen de protestanten en de katholieken. Dit tijdens 
de bruiloft! Naar schatting 2000 protestanten werden die 
nacht gedood in de Franse hoofdstad.  In de maanden 
erna nog eens 30.000 in heel Frankrijk. Dat gebeurde 
toen nog met het zwaard of een ander steekwapen.  Dus 
daar is zeker heel wat bloed gevloeid.  Het geweld zou 

30 jaar aanhouden. 

De protestantse bruidegom is wel koning geworden 
maar heeft daarvoor het protestantisme moeten afzwe-
ren.  Deze koning heeft de vrede in Frankrijk toch kun-
nen bewerkstelligen (na 30 jaar) door een wet er door te 

krijgen voor vrijheid van godsdienst! 

Ik hoop wel dat er geen bloed vloeit op het podium bij dit 
stuk.   Ik word al bleek bij de gedachte van.  Mijn steak 
moet daarom ook altijd goed gebakken zijn.  Als die nog 
zo rood ziet van binnen!  Dat lijkt te veel op...  Nee, laat 

maar. 

Dat het wat ernstiger gaat zijn, wil ik best geloven!  Maar 

daar kan ik ook wel eens van genieten.              AnDi 

Bartholomeus-nacht  





 

 

 

 

Op zondag 5 april 2020 organiseert het H.K.T. zijn 26ste eetfestijn. 

U kan in ons theater aan de Kattestraat komen eten van 12 tot 14 uur en 
van 17 tot 19 uur. 

We rekenen op jullie om uw en ons theater  

een financieel steuntje te geven! 

Dus... laat alle potten en pannen voor wat ze zijn,  

en kom naar ons H.K.T.-eetfestijn ! 

Bezorg uw inschrijving voor 29 maart 2020  

aan het H.K.T., Kattestraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg 

 

Rechts een herinnering voor u, onder de inschrijfstrook. 

Je kan het eventueel doormailen naar: 

info@heistskamertoneel.be 

Op het menu :  

•  soep                   €   3,00   x  ................ 

•  frietjes met vidéevulling en groentegarnituur            € 13,00   x  ............... 

•  frietjes met stoofvlees en groentegarnituur               € 13,00   x ................ 

•  frietjes met koude schotel met  hesp                € 13,00   x ................ 

•  frietjes met koude schotel met vis                € 15,00   x ................ 

  

•  kinderschotels      •  vidée                  €   8,00  x  ................ 

   •  stoofvlees                 €   8,00  x ................. 

   •  curryworst                 €   4,00  x ................. 

  

•  stuk taart                    €   3,00  x ................. 

•  rijstpap                     €  3,00  x ................. 

Wij komen eten rond 

.....................  uur 

Inschrijvingsstrook H.K.T.   Naam:................................................................................................................          

Restaurantdag 5 april 2020   Adres:................................................................................................................ 

     .......................................................................Telefoon:.................................... 

 Graag schrijven wij in voor het volgende :  

 •  soep      €   3,00 x .......... (aantal)   =  € .......... 

 •  frietjes met vidée en groentegarnituur   € 13,00 x .......... (aantal)   =  € .......... 

 •  frietjes met stoofvlees en groentegarnituur  € 13,00 x .......... (aantal)   =  € .......... 

 •  frietjes met koude schotel met  hesp   € 13,00 x .......... (aantal)   =  € ......... 

 •  frietjes met koude schotel met vis   € 15,00 x .......... (aantal)   =  € ......... 

  •  kinderschotels •  vidée    €   8,00 x .......... (aantal)   =  € ......... 

   •  stoofvlees   €   8,00 x .......... (aantal)   =  € ......... 

   •  curryworst   €   4,00 x .......... (aantal)   =  € ........ 

  •  stuk taart     €   3,00 x .......... (aantal)   =  € ........ 

 •  rijstpap      €   3,00 x .......... (aantal)   =  € ........ 

                          Totaal =                  € .......... 







 In het Heists Kamertoneel (tijdens een voorstelling) 

Via het telefoonnummer :  0470 86 17 79              
 (tussen 9.00 u en 22.00 u) 

Digitaal op onze website:   

 www.heistskamertoneel.be 

U klikt bovenaan op de home-pagina op “reservatie” en vult het 

formulier in. 

Na een ‘bevestigings-mail’ is uw reservering definitief. 

 

Betaling:        

Uw ticket betalen, kan aan de kassa bij het binnenkomen 

in ons theater. 

Via bankrekeningnummer :  853-8432806-46   van het 

Heists Kamertoneel  met vermelding van uw naam, datum                

      voorstelling en het aantal plaatsen.  

 (bewijs van betaling meebrengen AUB)  

Indien u een abonnement wenst, vraagt u ernaar bij uw 
eerste bezoek of bij uw reservatie.  Reserveert u via 

onze web-site, meldt u het bij de opmerking onderaan!         
LET OP!  OOK AL NEEMT U EEN ABONNEMENT, U DIENT 

VOOR ELKE VOORSTELLING PLAATS(EN) TE RESERVEREN!!!! 

 

Individueel                € 10,00 p.p. 

Abonnement 5 producties                              € 45,00 p.p. 

(1 voorstelling per productie) 

Kinderen / Studenten tot 26 jaar              €   8,00 p.p. 

(op VERTOON van hun geldige studentenkaart) 

Kindervoorstelling               €   8,00 p.p. 

(niet met abonnement) 

         

 

 

 

Indien u plaatsen reserveerde maar toch niet aan-
wezig kan zijn, gelieve dit dan zo vlug mogelijk te 
laten weten!   Het is vervelend als wij mensen  
moeten weigeren en er uiteindelijk toch nog lege 

stoelen zijn.     

  Dank voor uw begrip. 


