Decor:

Kledij:

Robin Dekelver, Charlotte Guns, Albert Jorissen,
Annelies Van Eeckhoudt, Katleen Van Eeckhoudt,
Yuri Van Havere en Ellen Vanophalvens

Carine, Marina, Lieve,
Christel, Anne, Luna,
Talita en Tara

Karel, Marleen, Eric,
Martine, Jan, Yves,
Sophie, Etienne, Yves,
Rudi, en hun verhuisen opbouwploeg

Dorien en
D-Dance Duisburg

Sandra en Karlien

Toneelmeesters:

Schrijverscollectief CORgAZON:

Ellen

Dans:

En evenmin zonder onze
huisschrijvers…

Regie:

Jan en Yves met
hun team barmannen,
barvrouwen en kassiers

Kathlyn

Ludwig

Zaalwerking:

Souffleur:

Webmaster:

En alle andere helpende handen die we
hier niet vermeld hebben..
Pol, Wim,
Julien en Steve

Techniek:
Charlotte

Affiche:

Programmaboekje: Yuri en Albert
Steven en zijn
team grimeurs

Grime:

Toneelkring Tuss-Enin - Ranonkel
www.tussenin-ranonkel.be
Breng zeker ook een bezoekje aan onze website
voor meer foto’s en informatie:

ZUSTER
AKT
Op 18, 19 en 20 maart 2016 brengt Tuss-Enin
een spetterende musical-komedie in een regie
van Anita Savelkoul.
Of toch niet helemaal…

Einde
De regisseur
Ahoy maatjes!
Welkom aan boord van de Verschrikkelijke
Eenhoorn! Samen met zes dappere piraten
vatten we in april het plan op om zelf een stuk
te schrijven voor onze 38 (!) aspirant-piraten.
Het was geen makkelijke taak. Op onze weg
kwamen we heel wat gedrochten uit de diepe
oceaan tegen, maar samen sloegen we ons
erdoor! Met de grootste bemanning ooit
vertrokken we dan in augustus op onze reis
naar vandaag. Het was een tocht vol
onverwachte uitdagingen. Gelukkig kon ik op
een trouwe en ervaren achterban rekenen!
Samen met al deze zeelieden zijn we heelhuids
op onze bestemming aangekomen. Ik ben heel
blij dat ik jullie nu al het vierde jaar op rij kan
uitnodigen voor een avond vol avontuur,
spanning, woeste zeeën en stoere of iets
minder stoere zeebonken!
Gooi de trossen los, hijs de zeilen, het ga jullie
goed, landrotten!

Phone IT

Dit alles was niet mogelijk zonder onze medewerkers!
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Voorblad

Korte inhoud
Kapitein Boekstring heeft van de
koningin van Engeland de opdracht
gekregen om naar Amerika te varen om
goud en chocolade te halen. Mr. Penny
moet hem hierbij vergezellen als
afgevaardigde van de koningin, tegen
zijn zin. De bemanning bestaat uit een
allegaartje van ervaren piraten,
zoetwatermatrozen, een pastoor, een
crimineel, een Franse kok, een dichter
en zelfs een verstekeling. Maar dan
blijkt dat het beeldje van Poseidon, de
beschermheilige van het schip,
verdwenen is. Zonder hun beeldje zijn
de piraten overgeleverd aan de grillen
van de zee en belanden ze met hun
schip van het ene avontuur in het
andere…

Kapitein Ellen

En natuurlijk kunnen we ook niet zonder...

De acteurs

Felien Busschaert
(Nemo)

