


Beste toeschouwers,

Als regisseur wil ik jullie alvast hartelijk bedanken om van deze
voorstelling van onze jongeren te komen genieten. Samen hebben
we 11 intense weken beleefd en toegeleefd naar dit weekend,
waarop we het resultaat aan jullie kunnen tonen.

De zoektocht naar een nieuw stuk begon al snel na onze voorstelling
van ‘Oliver Twist’ vorig jaar. Aangezien de scripten voor 29 kinderen
niet dik gezaaid liggen, is dat altijd een hele uitdaging. Het verhaal
van ‘Helena’ ben ik in die periode voor het eerst tegengekomen en
heb ik verschillende keren gelezen. Ik kon immers niet om dit mooie
verhaal heen en samen met de jongeren en medewerkers zijn we het
avontuur aangegaan.

‘Helena’ gaat over een ziek meisje met een hele fantasiewereld. Onze
trouwe bezoekers zullen ongetwijfeld meteen aan ‘Zink’ denken.
Maar behalve het zieke meisje met zeer grote fantasie zullen jullie
niet veel gelijkenissen vinden ;-). Er zullen vandaag geen zebra’s over
de scene dartelen. In plaats daarvan zullen we jullie meenemen naar
een sprookjesachtige wereld waar hele vreemde dingen aan de gang
zijn.

Het is een voorrecht dat ik voor de zevende keer aan het roer mocht
staan van onze jeugdproductie. Ik sta er telkens versteld van hoe
kinderen doorheen het repetitieproces evolueren, elk op hun eigen
manier. Ook kan ik ondertussen terugkijken hoe jonge spelertjes
uitgroeien tot grote acteurs en actrices. Zo nemen we ook dit jaar
afscheid van twee spelers die er een jarenlange carrière hebben
opzitten. Daarnaast kunnen jullie vier nieuwe acteurs en actrices
ontdekken die hun Ranonkel-debuut maken (vergeet hen en de
andere 25 acteurs niet te verwennen met een daverend applaus
wanneer het doek gevallen is!).

Veel kijk- en luistergenot!

Ellen Vanophalvens





Helena kent het ziekenhuis als haar broekzak. Witte 
muren, witte jassen, witte lakens. In die witte wereld 
verzint ze haar eigen verhaal vol geuren en kleuren. 
Een wereld waarin de raarste deuren voor haar 
opengaan, waar ze beste vrienden maakt, waarin ze 
echt iets kan be-leven. Ademen. Spelen. Lachen. 
Zijn. Iemand zijn.

Helena vindt van zichzelf niet dat ze ziek is. 
Misschien alleen een beetje ‘fantasiekelijk’ ziek…
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Regie Ellen Vanophalvens

Productieleiding Ludwig Paeps

Teksthulp Albert Jorissen

Toneelmeester Sandra Krüger en Lies Cooreman

Techniek Pol Mutton, Julien Myllecan en Ellen Vanophalvens

Decor Karel Baerten, Marleen Theuwissen, Martine Stienlet, Jan Van 

Eeckhoudt, Erik Beckers en Yves Vanophalvens

Kledij Carine Bosmans, Marina Serneels, Romina Ritrovato en Talitha

Yelkenci

Grime Steven Motte, Sophie Vandecasteele, Anja Scheldewaert, Erna 

Fonteyn, Martine Stienlet, Dorien Verstraeten, Michèle Vanbesien, 

Luna Schoysman

Haartooi Cheyenne Huyskens en Ingrid Stas

Dans Dorien Verstraeten

Zaalwerking Yves van den Hove en zijn volledige team van barmannen en –

vrouwen en kassiers

Affiche Natascha Rogiers

Programmaboekje Albert Jorissen

Webmaster Albert Jorissen

Promo & Facebook Karlien Smets, Ellen Vanophalvens, Steven Motte en Yuri Van Havere

Film en foto Erik Beckers en Thierry Schoysman

Verder willen we ook nog graag bedanken:

- Carine Bosmans en Etienne Hauwaerts voor de ruimte om ons decor te bouwen en voor het 

uitlenen van kledij en attributen

- Onze sponsors die ons een financieel duwtje in de rug geven

- En natuurlijk ook jullie: ons trouwe publiek!



SOID is een kleinschalig project in Siem Reap dat aan 
ongeveer 140 arme kinderen de kans biedt om naar 
school te gaan. Ze krijgen in onze eigen (basis)school 
Engelse les, ze leren hun eigen taal (Khmer) lezen en 
schrijven en ze krijgen wat wiskunde. De kinderen 
worden voor hun aanwezigheid op school beloond 
met een rijstpakket. 

Dit overtuigt hun ouders om de kinderen naar school 
te sturen. Talentrijke studenten van onze school 
kunnen dankzij SOID naar het secundair. We hebben 
ondertussen 15 van onze studenten op de banken 
zitten in het voortgezet onderwijs.

Voor giften vanaf € 40 per jaar kan een fiscaal attest 
uitgereikt worden.

Voor meer informatie en foto’s, neem een kijkje op 
de website : www.soidngo.org

Of op Facebook : 
https://www.facebook.com/soidngo/

http://www.soidngo.org/
https://www.facebook.com/soidngo/


Ook zo ontgoocheld dat het gedaan is?

Geen nood!

Je vindt ons terug op
http://www.tussenin-ranonkel.be/ 

Toneelkring Tuss-Enin – Ranonkel


