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 Dit is de 50ste jaargang van het 
Zwevegems-Teater-krantje
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Jo Barrezeele, 
Oostdijkweg 16 (ODK),
8670 Koksijde

Samenstelling en opmaak
Jo Barrezeele, Tel. 058 51 02 35

Secretariaat Zwevegems Teater
Robert Debels
Otegemstraat 459 B, 
8550 Zwevegem
Tel. 056 77 86 10
www.zwevegemsteater.be 
info@zwevegemsteater.be

Reservering
reservering@zwevegemsteater.be
(als u reserveert via e-mail, gebruik dan alleen dit adres)

Geert en Hilde Barrezeele-Nottebaert 
GSM 0471 17 77 15
Op werkdagen: van 10 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur
Op zaterdag: van 10 tot 12 uur
(als u telefonisch reserveert, respecteer dan de voorgestelde uren)

VRIJDAG 13 DINSDAG 17 ZATERDAG 21 VRIJDAG 27 

ZATERDAG 14 VRIJDAG 20 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015

GEMEENTELIJK THEATERCENTRUM

OTEGEMSTRAAT 18A   ZWEVEGEM

ARME 
CYRANO

(Cyrano de Bergerac)
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Bewerking: Pavel Kohout

Vertaling: Walter Tillemans 

Muzikale leiding: Steve De Veirman

Regie: Dirk Crommelinck

55e SPEELSEIZOEN
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Plus Home Services Kortrijk
Burg. Danneelstraat 65 b
8500 Kortrijk
T: 056 23 01 10
danneelstraat@phservices.be
w

 

Leiestraat 25
8500 Kortrijk
T: 056 23 46 30 
leiestraat@phservices.be

        
     

       
       

         
      

           
            

      

           
            

          
  

    

   
   
 

    

 

 
 

     

0800-20 500
www.plushomeservices.be

PLUS HOME SERVICES IS HET ENIGE* GROTE DIENSTENCHEQUEBEDRIJF 
DAT GEEN EXTRA KOSTEN** MAAR WEL EXTRA KWALITEIT*** BIEDT

* DIT IS LICHT OVERDREVEN
** DIT IS 100% DE WAARHEID
*** DAAR WERKEN WE MET 3.500 COLLEGA’S

ELKE DAG HEEL HARD AAN **

� persoonlijk abonnement : €20
� gezinsabonnement : €60  (bij aankoop van 3

persoonlijke abonnementen per gezin ontvangen
de overige gezinsleden, die onder hetzelfde dak
wonen, elk een gratis abonnement)

� telefonisch : Barrezeele-Nottebaert 
(GSM 0471 17 77 15) 
en Ceulenaere Julien (056 75 59 63)

� via e-mail : abonnementen@zwevegemsteater.be
� bij alle leden van het ZT

� 3 producties: � Arme Cyrano
� Echtelijke illusies
� Pier

PRIJZEN ABONNEMENTEN

ZT 55 ste SPEELSEIZOEN

WAAR ABONNEMENTEN TE BEKOMEN ?
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ZUIVELHANDEL BERT
Uw specialist in zuivelproducten aan huis geleverd

te ZWEVEGEM, HEESTERT, MOEN, 
VICHTE, SPIERE-HELKIJN, DOTTENIJS,

BEVEREN-LEIE, DESSELGEM

Vraag gratis brochure op 0475/610118
of zuivelbert@telenet.be
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We vliegen erin
Als wij met deze regels naar de drukker gaan, hebben wij
zopas gefeest. Met alle leden van het Zwevegems Teater.
En er was reden voor: we zijn met zijn allen een dubbel
jubileumseizoen ingestapt. 55 jaar Zwevegems Teater en
50 jaar Zwevegems Teater-krantje.
Op dit eigenste moment draait de ZT-werking op volle toe-
ren. De programmering staat op punt, de repetities voor de
eerste productie volgen elkaar in snel tempo op, het ritme
wordt opgedreven. Decor, techniek, het krijgt gestalte.
Acteergeweld – veel volk, “een mix van jong en oud - een
schoon verhaal en live muziek door het Gentse Arte
Musicale van mijn vriend Steve” ( De Veirman, nvdr), zoals
regisseur Dirk Crommelinck zijn “Arme Cyrano” in één
gebalde zin omvat. De mensen van organisatie en admini-
stratie, die bezige bijen draaien overuren. De jaarprogram-
ma’s zijn verstuurd, de abonnementenverkoop begonnen. De
zoektocht naar advertenties voor het krantje is afgerond,
de teksten ingevuld. Het krantje is klaar voor de drukker.
Hier ligt nu het resultaat vóór u. Uw uitnodiging en infor-
matie. Voor en over “Arme Cyrano”. De openingstreffer van
het seizoen. ‘We vliegen erin’, zoals Eugène het logo, dat hij
ontwierp voor dit jubileumseizoen, betitelde. De foyer
wordt feestelijk aangekleed tegen de première.
Even slikken toch en wat verwonderd achteromkijken bij
die 50 jaar dat het krantje ononderbroken bestaat.
Inderdaad, in 1966 – het Zwevegems Jeugdteater bestond
toen 5 jaar – namen Eugène Delabie en ikzelf het initiatief
om met een krantje te starten. Eugène verzorgde de illus-
tratie, ikzelf nam de redactie voor mijn rekening. Bij een
volgend krantje dit seizoen kunnen wij – in de rand – even
terugblikken misschien. 50 jaar… Maar nu: alle hens aan dek
voor “Arme Cyrano”. Wij zien mekaar op één van de voor-
stellingen.

Jo Barrezeele

Schoenen & Lederwaren
Otegemstraat 24-26

8550 ZWEVEGEM

www.schoenenfaveere.be

Caluwier Service bvba
ERKEND HERSTELLER

Esserstraat 1
8550 Zwevegem
tel. 056 75 60 40
fax 056 75 87 84

Otegemstraat 35 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 36 01

LINGERIE

Nachtkledij, ondergoed, 
geboortegeschenken, cadeaubon

Schiesser, Ringella, 
Perlina Régence, Ten Cate, Charmor
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GARAGE VANDENBERGHE

Stationsstraat 45 - 47 - 52
8540 Deerlijk
056 71 39 10

www.garage-vandenberghe.be
“Reeds 50 jaar erkend Citroën hersteller”

brandstoffen Poleyn | ttaannkk tteecchhnniiccss..bbee

Ruim aanbod gas%essen
Huishoudelijke gassen:
Butaan – propaan
Industriële gassen:
Helium – argon – zuurstof
Acetyleen
Afgehaald of thuis geleverd.

GASFLESSEN

Kappaertstraat 
B- Zwevegem
Tel. + ()   
info@tanktechnics.be
www.poleyn.be

Twiny pr
o

speciaal 
voor 

BBQ, car
avan

en camp
er TERRASSTRALER

Deze terrasstraler heeft een inox
behuizing waarbij de propaan%es  in de
sokkel zit. 
Inclusief bartablet in hoogte regelbaar.
Voorzien van regenscherm.
De wieltjes onderaan het toestel zorgen
voor het gemakkerlijk verplaatsen.

Nu in aanbieding!

Verdeler van: Totalgaz, Shell-gas, Primagaz, Campingaz, Maco-gas.

pannenbakkersstraat 11
8552 moen - zwevegem

info@interieurdeslee.be  www.interieurdeslee.be

interieurdeslee

Onze voorstellingen 
beginnen te 19.30 uur stipt

(voorbehouden plaatsen 
die om 19.30 uur niet ingenomen zijn 

kunnen worden vrijgegeven – kom dus stipt!)
Gemeentelijk Theatercentrum,

Otegemstraat 18 A te 8550 Zwevegem
Inkomprijs: 10 EUR

(voordeeltarief voor leden Opendoek, 65-plussers en studenten: 8 EUR
houders cultureel abonnement van de gemeente Zwevegem: 8,50 EUR)

■ Plaatsreservering ( is GRATIS, en dringend aan te bevelen!)
Via e-mail: reservering@zwevegemsteater.be
(alleen dit e-mailadres gebruiken bij reservering via e-mail)
Telefonisch: Geert en Hilde Barrezeele-Nottebaert: GSM 0471 17 77 15
(op werkdagen van 10 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur - op zaterdag van 10 tot 12 uur)

Bij wijziging ( aantal plaatsen/andere datum…) wendt u steeds tot hetzelfde medium 
(GSM of e-mail) als dat waar u oorspronkelijk hebt gereserveerd.

■ Kent u iemand die dit krantje niet ontvangt en het wél wenst te ontvangen:
Geef zijn/haar naam en adres door aan het ZT-secretariaat ( gegevens op voorpagina)
en het krantje zal dan onder omslag worden toegezonden.
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(vervolg op blz 6)

tende
by Rejotex
de kunst van raamdecoratie

Otegemstraat 325
8550 Zwevegem
056 77 33 77
info@rejotex.be
www.rejotex.be

Openingsuren :
woe tot vrij 10u tot 12u

en 14u tot 18u
za 10u tot 12u en 14u tot 17u
dinsdag op afspraak

EEN SCHOOL 
MET VEEL MOGELIJKHEDEN
Eerste leerjaar A
Latijn
Moderne met keuzepakketten
IW-engineering
Sociale en technische vorming
Techniek en technologische vorming
Eerste leerjaar B

Barbara Bossuyt
Leopoldstraat 33 A
B-8550 Zwevegem
www.esthetiekbossuyt.be

‘Wil je een toneelstuk regisseren voor het 55ste speeljaar
van het Zwevegems Teater?’, luidde de vraag. ‘Ja’, zei ik,
en laat het ons dan maar meteen feestelijk doen voor die
55, met veel volk op de scène, een mix van jong en oud, een
schoon verhaal en live muziek! Want tezelfdertijd is het ook
alweer mijn 5de regie bij ons aller ZT, een lustrum dat toch
ook een beetje kan tellen. En zie, we zijn gestart met een
schoon verhaal,  met veel volk, jong en oud, en mijn vriend
Steve komt met het Gentse Arte Musicale weer live wat fijne
klanken produceren. 
En we gaan er samen een lap op geven en proberen (zie
verder) om er een mooie voorstelling van te maken. Terwijl
ik dit schrijf hebben we 4 leesrepetities achter de rug met
de cast en ik moet zeggen: we hebben al veel gelachen! Het
wordt een toffe bende om mee te werken. 
Aha, hoor ik de lezer denken en in zijn pollen wrijven: het
wordt een komedie. Niet helemaal naast de waarheid, maar
ook niet helemaal juist. Nee, het wordt een tragikomedie.
Een toneelwerk dat ik 25 jaar geleden al eens regisseerde –
‘je wordt ouder, papa, geef het maar toe’, zingen mijn
dochters samen met Peter Koelewijn - met een 80-tal jonge
mensen van twee scholen uit het Gentse: Arme Cyrano.
Een stuk in verzen (jawel! – mooie vertaling van Walter
Tillemans), gebaseerd op het werk Cyrano de Bergerac van
Edmond Rostand,  in een bewerking van Pavel Kohout. Over
Savinien, Cyrano de Bergerac en de auteur leest u elders in
dit krantje meer.
Een tragikomedie dus. Heel kort even de aanzet van het

verhaal. We ontmoeten Cyrano de Bergerac, soldaat,
dichter, toneelfreak, zwaardvechter, vechtersbaas en

… verliefd! Op zijn wondermooie en spitsvondige nichtje
Roxane. Cyrano vindt het echter moeilijk om haar zijn liefde
op te biechten want er is één groot obstakel: zijn
wanstaltige neus! Hij vindt zichzelf zo lelijk dat hij vreest
geen kans te maken! Tot overmaat van ramp blijkt ook
Roxane verliefd. Niet op Cyrano, wel op de knappe
Christian. Onze held in de put. Ook als hij verneemt dat de
knappe beau soldaat wordt in zijn eigen regiment en dat zijn
nicht hem vraagt om haar lief onder zijn hoede te nemen.
Cyrano geeft toe. Bij de eerste ontmoeting van de twee
heren blijkt echter dat Christian misschien wel de looks
heeft, maar geen liefdesletter op papier of uit zijn mond
krijgt. Cyrano stelt hem voor om de handen in elkaar te
slaan en samen (Christian het uiterlijk, hijzelf de woorden)
Roxane te veroveren. Hoe een en ander -goed of slecht?-

EEN PRODUCTIE VAN

HET ZWEVEGEMS

TEATER

Avelgemstraat 1 - 8550 Zwevegem
Tel. (056) 75 73 85

www.nicolas-virginie.be
Open op zondag van 10 - 12 u. • Gesloten op maandag

Nicolas & Virginie

Sint-Niklaasstraat 22
8550 Zwevegem
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BLOEMENPARADIJS
Otegemstraat 319 - 

ZWEVEGEM
Tel. (056) 75 55 25

www.bloemenparadijs.be

FULL HOUSE
HOTEL

Burgemeester Pyckestraat 35B - Kortrijk
056 21 00 59

info@full-house.be - www.full-house@be

MOG E L I J K  E L K E  DAG

20 euro per persoon

wel reserveren a.u.b.

Een buffet met de heerlijkste desserts, 
al dan niet aangevuld 

met hartige hapjes en brood,
en geserveerd met koffie of thee.

Vanaf 10 personen - Vanaf 28 euro pp.

Voor zij die liever 
niet vroeg uit de veren zijn en

graag zondigen in stijl…

Afternoon HIGH TEA

ONTBIJT ROYALE

afloopt, ziet u vanaf 13 november op de planken.
Vijf bedrijven laat de auteur op u los, vijf bedrijven moeten de acteurs in hun koker
krijgen. Maar bon, we gaan dat proberen. Proberen is ook wat we tijdens de
repetities zullen doen. Want al impliceert het woord repeteren  dat we ‘herhalen’,
onze Duitse theatercollega’s zitten met hun woordje ‘eine Probe’ veel dichter bij wat
ik ook graag doe als regisseur: proberen, mislukken en opnieuw proberen, zoeken
naar hoe we de scènes plaatsen, hoe we de personages leven inblazen, de karakters
verfijnen, de teksten de juiste zegging geven, het stuk tot leven brengen. Af en toe
tegen onze limieten aanlopen hoort daarbij, maar niet opgeven en desnoods
wroetend zoeken hoe het nog anders kan, op zoek naar dat ene ‘aha-moment’
waarop we voelen: dit is het! Met een boutade zeg ik altijd tegen mijn spelers: als we
in de generale week de dingen kunnen vastzetten, dan is dat tijd genoeg. We zijn dus
volop aan het ‘proben’ en zullen dat nog ongeveer 25 avonden doen om die arme
Cyrano een waardige neus te geven.
Die Cyrano de Bergerac heeft trouwens echt geleefd, ergens in de 17de eeuw, en in
de 19de eeuw heeft Edmond Rostand er een ware volksheld van gemaakt. Rostand

(vervolg van blz 5)
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was op zoek naar een andere manier van
toneel maken dan bij de naturalistische
drama’s van zijn tijd. Hij kwam met een
romantisch verhaal op de proppen in
hoogdravende literaire stijl over een
flamboyante man met panache en culot.
Precies wat het publiek op dat moment
nodig had. Maar de recensenten van toen
(en vaak ook nog vandaag) wreven

Rostand een gebrek aan diepgang en een armoedige
psychologische ontwikkeling aan. Misschien is daar wel iets
van, hoewel het heel toegankelijke verhaal zeker en vast op het
gemoed werkt. Toch durf ik een lans breken voor good old
Edmond. In die zin dat hij met dat schijnbaar oppervlakkige
verhaal toch wel een aantal heel menselijke waarden ten tonele
voert. 
Misschien klef, maar het start al met ‘ware liefde’. Liefde
tussen twee mensen die niet is gebaseerd op vooroordelen en
uiterlijkheden. Want dat is natuurlijk het eerste thema van het
verhaal: de lelijke Cyrano en zijn vooroordeel dat zijn uiterlijk
elke geliefde afschrikt. En mooie Roxane die wel valt op een
knapperd, maar dan beseft dat hij zijn liefde niet tot in zijn ziel
kan verwoorden en beleven. Uiterlijkheden als obstakels waar
die er niet zouden moeten zijn. Vanuit deze thematische
premisse volgen verder verhaalelementen als echte trouw,
diepe vriendschap, camaraderie, eerlijkheid in daden en
gedachten, wederzijds respect, vergiffenis schenken en het
kunnen toegeven van gemaakte fouten. Het komt allemaal aan
bod en geef toe, als u vorig rijtje levenswaarden leest, dan weet
u dat Rostand ‘de mens’ (ons allemaal) een spiegel aan
deugden voorhoudt, die niet zo vanzelfsprekend zijn. En al
helemaal niet in onze huidige maatschappij. Zeker ook omdat
hij in zijn hoofdpersonage een mens portretteert die steeds
weer wankelt en twijfelt, maar toch telkens de rug weer recht.
Kunnen we de auteur van Cyrano de Bergerac dan niet
vergeven voor het feit dat hij zijn thematiek verpakt in een
‘makkelijk’ sprookje  à la ‘De schone en het beest’? Ik vergeef
hem graag, zeker als we voor ogen houden dat Rostand het

ADVIESKANTOOR
VOOR HANDEL,
FINANCIEN EN VERZEKERINGEN
BVBA

BARREZEELE
Kortrijkstraat, 87 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 61 71
e-mail: barrezeele.liesbeth@skynet.be 

Fax. 056 75 40 25
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Kraaibosstraat 6 - 8552 Moen
Tel. 056 456 451 - www.lavastamondo.be
Open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 uDirk Crommelinck, de regisseur

 
 

Tel. 056 75 48 00

(vervolg op blz 8)
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garage vandeghinste
specialiteit bm w

frederic.vandeghinste@telenet.be

pannebakkersstraat 6+
8552 m oen

0473/240368

Otegemstraat 86 - Zwevegem
tel. (056) 75.57.66

www.brillendokter.be
www.optieksaey.be
info@optieksaey.be

Open van 9 tot 12 uur 
en van 14.00 tot 18.30 uur
Zaterdag tot 17 uur
zondag en maandag gesloten

Sebas
otegemstraat  2
8550 zwevegem
tel. 056 75 62 60

open : elke dag vanaf 10 uur
op dinsdag open vanaf 7 uur

gesloten op woensdag

www.tavernesebas.be

obligate goede einde bij dit soort verhalen gracieus opzij zet. Want
een tragikomedie, weet u nog?
Misschien vindt een publiek van vandaag het verhaal en de mens
Cyrano wat al te naïef… Maar, zonder diep te willen graven: op onze
moderne sociale media gaat het maar al te vaak over pesten en
gepest worden om het uiterlijk, in programma’s  waarin we op  zoek
gaan naar (drie) nieuwe zangeressen gaat het eerst om ‘er goed uit
zien’, mode- en andere bladen slaan ons om de oren met
schoonheidsidealen… En tegelijk zien we vreselijke TV-beelden met
mensen die de rug moeten rechten, steeds weer, omdat ze opnieuw
willen beginnen, aangezien in hun eigen land al die menselijke
waarden hiervoor opgesomd, met de voeten worden getreden…
In wat voor een zottenkot van een wereld leven we soms toch? Wat
is die zwevende planeet van ons toch een narrenschip, soms
stuurloos, dan weer gestuwd door de wind, soms speelbal van
stormen. Maar laat het duidelijk zijn, lezer, als u beslist Arme Cyrano
te komen zien – en dat hopen we- willen we er ook in slagen om u
een avond te bezorgen waarop u al die beslommeringen even achter
u kunt laten. Het verhaal van  onze held Cyrano leent zich daar
perfect toe. En leest u een paar dagen later dan nog even dit
artikeltje door.
Bon, de narren van het schip dat Zwevegems Teater heet (want
acteurs zijn narren die hun verzonnen verhaal voor waarheid
verkopen), gaan naarstig verder ‘proberen’. Tot op de première?

Dirk Crommelinck

Otegemstraat 31 I Zwevegem I 056 75 45 77
oriento@skynet.be I www.oriento.net

(vervolg van blz 7)
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drukkerij            marc vercaemst

OTEGEMSTRAAT 284    ZWEVEGEM

Open van 9 -12 uur  en  van 14 -18 uur   of op afspraak

Gesloten van zaterdag 16 uur tot maandag 16 uur

056 75 55 94
drukkerij@vercaemst.be

www.vercaemst.be

GEBOORTE-
KAARTJES

ROUW- 
DRUKWERK

NAAM- & 
ADRESKAARTJES

JUBILEUM-
DRUKWERK

HUWELIJKS-
AANKONDIGINGEN

ONTWERP 
VORMGEVING
REALISATIES

ADMINISTRATIE- 
DRUKWERK

UITNODIGINGEN
ANTWOORDKAARTEN

FOLDERS &
BROCHURES

EIGEN    MAANDBLAD

PICCOLO
� ,

www.vercaemst.be

PRIELS
SLAAP- EN WOONPLEZIER

OMMEGANGSTRAAT 25
8540 ST.-LODEWIJK-

DEERLIJK
(achter de kerk)
TEL. 056 77 87 88

OPEN: • Dinsdag tot en met
vrijdag: 14u00 - 18u30

• Zaterdag van 10u00 - 12u00
en van 14u00 - 18u00

• Zondag en maandag gesloten
• In de voormiddag op afspraak

De auteur: Edmond Rostand (1868-1918)
Edmond Rostand werd geboren in Marseille in 1868 in een wel-
stellende familie. Hij studeert filosofie, letterkunde, geschiede-
nis en rechten. In 1888 schrijft hij zijn eerste toneeltekst ‘Le
Gant rouge’ en in 1890 een eerste dichtbundel ‘Les
Musardises’. Ook in 1890 trouwt hij met Rosemonde Gérard,
een dichteres. Ze krijgen twee zonen. In 1915 houdt het huwe-
lijk op en zal Rostand met de actrice Mary Marquet zijn laatste
jaren doorbrengen.
In 1894 kent Rostand zijn eerste grote toneelsucces met Les
Romanesques. Maar hij wordt (wereld)beroemd met het stuk
dat in 1897 in première gaat: Cyrano de Bergerac. Hij werd
opgenomen als lid van de Académie Française. Het brede
publiek hield van zijn romantische toegankelijke versdrama’s,
maar vaak kreeg hij kritiek van recensenten dat hij in zijn
romantiek vooral te veel oog had voor amusement, schoonheid,
retoriek en overdreven chauvinisme en dat hij daardoor psycho-
logische diepgang in zijn personages miste. Hoe dan ook zagen
de brede lagen van de Franse bevolking zijn stukken als een
hulpmiddel om de politieke en maatschappelijke werkelijkheid
te ontvluchten. Frankrijk was na de Frans-Pruisische oorlog wat
verweesd en verslagen achtergebleven. Zeker de figuur van
Cyrano de Bergerac stak de Fransen een hart onder de riem,
hen tonend hoe je met panache het hoofd hoog kan houden in
tijden van tegenspoed, terwijl je toch eerbaar blijft. Op die
manier werd de figuur van Cyrano, een echt archetype, op
dezelfde hoogte als Hamlet van Shakespeare of Don Quichotte
van Cervantes.
Bij de première veerde het publiek al bij de pauze applaudisse-
rend recht. In de pauze kwam een minister Rostand al een
Légion d’ honneur opspelden. En aan het einde kregen de spe-
lers een staande ovatie van 20 minuten. Rostand was echter
ondertussen, overweldigd door zoveel succes, het theater al uit
gevlucht en maakte zijn triomf niet live mee…
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Luxemburglaan 13 - 8550 ZWEVEGEM
Tel. 056/75 44 55
GSM 0476 51 63 64
patrickclarysse@skynet.be - www.e-pc.be

Persoonlijke service,
onze troef,
uw voordeel !

Agentschap 
Dirk Desmet

056/75 65 63 - info@agdirkdesmet.be
www.agdirkdesmet.be

Ommegangstraat 10 - 8550 Zwevegem

Open van 10-22u. - gesloten op dinsdag
en woensdagmiddag (terug open om 16u.)

De regisseur: Dirk Crommelinck
Licentiaat Germaanse filologie. Sedert 1 september 2007 is hij
als medewerker publiekswerking voltijds in dienst bij het pro-
fessionele stadstheater NTGent. 
Van 1978 tot 1995 is hij aangesloten bij de Gentse
Rederijkerskamer Mariën Theeren, eerst als acteur, later ook
als regisseur. Tijdens zijn studententijd aan de R.U.G. maakt hij
deel uit van het ‘Gents Germanistentheater’, waar hij ‘The
Taming of the Shrew’ van Shakespeare regisseert. Vanaf 1995
treedt hij toe tot Theater de WAANzin Gent als acteur en regis-
seur, nu is hij er ook voorzitter. In 1998 mag hij zich, samen
met de groep, Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen noemen,
een hele eer die toen voor het eerst en laatst voor een amateur-
groep was weggelegd. Hij toert met Theater de WAANzin rond
als ambassadeur met  “Shakespeare compleet in 97,5 minu-
ten” in Nederland, Ierland, Estland, Denemarken en Engeland.
Van “Shakespeare Compleet” speelt hij in totaal 70 voorstellin-
gen. Ook het musicalgenre laat hem niet onberoerd en onder-
tussen prijken al 6 musicalregies op zijn palmares.
In april 2008 regisseerde hij, ter ere van 20 jaar Theater de
WAANzin, een gesmaakte voorstelling van  “Amadeus”  van
Peter Shaffer in een coproductie met Arte Musicale met live
koor en orkest. Deze productie betekende tezelfdertijd zijn
100ste amateurvoorstelling als acteur en/of regisseur. In 2013
deed hij deze muzikale productie over in het Zwevegems
Teater. Met Arme Cyrano regisseert hij thans voor de 5de maal
bij ZT.

Muzikale Leiding: Steve De Veirman
Steve De Veirman startte zijn muzikale studies in 1982 op de
Muziekacademie Emiel Hullebroeck te Gentbrugge. Daarna
volgde hij hogere muziekstudies aan het Lemmensinstituut te
Leuven. Hij combineerde instrumentale opleiding in piano,
cello, barokfluiten en zang met theoretische en pedagogische
vaardigheden. Om zich in de koordirectie te bekwamen volgde
hij les bij Florian Heyerick, Rudy Tas, Johan Van Bouwelen en
Erik Van Nevel. Hij specialiseerde zich verder bij dirigent en
componist Kurt Bikkembergs. Ook werd zijn koorervaring ver-
rijkt door het meezingen in projecten van verschillende profes-
sionele koren en ensembles zoals Ex Tempore, Collegium
Brugense, Capella di Voce, Goeyvaerts Con sort, Musa Horti en
Psallentes.

Hij is vandaag dirigent van het door hem zelf opgerichte
Jeugdorkest Forza Muzica, het Kamerkoor Furiant, het
Kinderkoor Furiakanti en het Jeugdkoor Furiosa. Sinds 2003 is
hij voorzitter en artistieke leider van de vzw Arte Musicale.

Arte Musicale is een vereniging in Gent, die jonge musici wil
ondersteunen en begeleiden door het organiseren van concer-
ten en artistieke projekten. Zij overkoepelt o.a. de hierboven
genoemde muzikale groepen. Arte Musicale gaf mee gestalte g
aan Amadeus in het Zwevegems Teater via het koor Furiant en
het orkest Forza Musica. In de productie Arme Cyrano speelt
een Kamerorkestje o.l.v. Steve De Veirman de live muziek.
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Tweemolenstraat 1 - 8550 Zwevegem
056 90 79 80 - zenconcept.be

Steve De Veirman

KEUKENS - LIVINGS - BADKAMERS
SLAAP- EN WERKRUIMTES

Atelier : Verzetslaan 15 - 8552 Zwevegem-Moen
Bellegemstraat 52 - 8550 Zwevegem
tel. (056) 75 93 17 - fax (056) 75 44 98

bvba

Voorstraat 36 • B-8500 KORTRIJK
Tel. (056) 21 98 17 • Fax (056) 20 36 63

Lic. Cat. A 5965  B.R. REIZEN
e-mail : kortrijk@neckermann.be

Laat je van de wéreld genieten !

UW NECKERMANN VAKANTIE
MET DE LAAGSTE-PRIJS GARANTIE

Zwevegems Teater
Laat je genieten van de theaterwereld !
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 Bellegemsestraat 46, Bellegem  056/20 23 20 
 

 www.wijnenamphora.be  info@wijnenamphora.be 

ELKE MAAND PROMOTIES 6 + 1 GRATIS 
 

VOOR AL UW FEESTEN 
GRATIS GLAZEN 

TERUGNAME OVERSCHOT 

 

Guido Gezellestraat 43 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 72 14 - 056 75 83 76

Fax 056 75 59 24 - Gsm 0475 62 00 47
www.asfaltwerken-vandenbulcke.be
info@asfaltwerken-vandenbulcke.be

dragonderdreef 22 � 8570 vichte
tel. +32 56 77 76 52 � fax +32 56 77 59 49

info@drukkerij-vanoverbeke.be
www.drukkerij-vanoverbeke.be

drukkerij - uitgeverij

digitaal drukwerk
printen op groot formaat

vanoverbeke

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD ANZEGEM

Bakkerij
S o e n s
B ellegem s tr aat 6 1
8 5 5 0  Z W E V E -
G E M
T E L .  0 5 6 - 7 5  5 8

Savinien Cyrano de Bergerac, dit Hercule.
Rostand baseerde zijn hoofpersonage op een bestaande
dichter, toneelschrijver, militair, degentrekker. Savinien
Cyrano de Bergerac  leefde van 1619 tot 1655 in Parijs.
Hij studeerde er met zijn vriend Henri Le Bret (ook zijn
biograaf en een personage in het toneelstuk van
Rostand). Toen hij 19 jaar was nam hij dienst bij de
koninklijke garde. Hij zou gedurende de oorlogscampag-
nes die hij meemaakte meer dan tweeduizend duels zijn
aangegaan. Die duels zouden meestal uitgelokt zijn door
toespelingen op zijn grote en lelijke neus. Het verhaal dat
hij ooit alleen zou hebben stand gehouden tegen 100
gewapende vijanden wordt door Le Bret de zuivere waar-
heid genoemd. Na twee jaar moest hij omwille van zijn
wonden het leger verlaten. Tijdens zijn studeertijd die
daarop volgde begon hij vooral gelegenheidsverzen te
schrijven, met als frappante kenmerken humor en fanta-
sie. In 1654 verscheen een eerste toneelstuk van zijn

hand, ‘Le Pédant joué’. Het stuk gooide geen hoge ogen, hoewel Molière er in zijn ‘Les Fourberies de
Scapin’ twee scènes aan ontleende. Zijn merkwaardigste werken zijn de twee fantastische verhalen 
‘L’ Histoire comique des états du Soleil’ en ‘L’Histoire comique des états de la Lune’. Cyrano de Bergerac
stond verder tijdens zijn leven bekend als een aanhanger van verbeelding en zelfstandigheid in het schrijven
van verzen, tegen de strakke regels opgelegd door de Académie Française.

Rostand heeft in zijn befaamde toneelstuk de biografi-
sche elementen van Cyrano verzameld om zijn verhaal te
stofferen, maar tegelijk heeft hij er zich op veel vlakken
van gedistantieerd. Veel personages echter zijn geba-
seerd op bestaande figuren uit het leven van de ‘echte’
de Bergerac.

Simon Vancraeynest als
Cyrano de Bergerac
Sibelijn Courtens als
Roxane
Stijn Vandenhende als
Christian de Neuvillette
Magda Callens als
Madame de Lignière/Zuster Martha/Stem
Jef Depaepe als
Graaf de Guiche
Stoffel Van Boeckxsel als
Graaf Le Bret
Mauro Vancoillie als
Vicomte de Valvert/Cadet
Marc Vanoutryve als
Kapucijn/Montfleury, acteur/Stem
Ortwin Malfait als
Kapucijn/Musketier/Kardinaal/Stem
Stefan Vancraeynest als
Kapitein Carbon de Castel-Jaloux
Eugène Delabie als
Ragueneau, patissier-dichter
Trui Verbeke als
Misnoegde dame/Lise/Stem
Jasper Matthijs als
Cadet
Anse Demeersseman als
Cadet/Actrice/Stem
Manon Hiltrop als
Cadet/Buffetjuffrouw/Stem
Camille Dubois als
Cadet/Duenna/Stem/de Dood

DE 
ROLVERDELING
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Tuincreatie Wouter Igodt bvba

0486 65 85 95
www.tuinenigodt.be   -   tuincreatie@igodt.be

CAFE ‘T HOEKSKE
Bij Marnix en Jannick

Sfeervol café 
met zonneterras achteraan

Van dinsdag tot zondag 
open vanaf 9 uur. 

Gesloten op maandag en 
zondag van 13 tot 17 u.

Lokaal:
Biljartclub “Just For Fun”
WTC “St. Paulustrappers”

Duivensport “De Sportvrienden

Deerlijkstraat 19 - 
8550 Zwevegem

KWALITEITSSLAGERIJ
TRAITEUR

Specialiteiten :
• verfijnde charcuterie

in eigen huis vervaardigd
• feestelijke gebraden
• fondue
• gourmet
• barbecue
• koude vlees- en visschotels

Ieder weekend : kip aan 't spit
en warme ribbetjes

AVELGEMSTRAAT 25
8550 ZWEVEGEM
Tel. (056) 75 54 57

B.V.B.A

ALLEGAERT  M. & P
Stasegemsesteenweg 181

Acacialaan 5
8530 Harelbeke

Sanitair
Lood-& zinkwerken

Asphaltwerken
Gasverwarming

Tel. 056 218 419
Tel.&Fax 056 227 310
Gsm 0474 492 429

Demeesterstraat 2, 8550 Zwevegem

PASSIE VOOR PERFECTIE
LINGERIE, BAD - & NACHTMODE 
Otegemstraat 150 - 8550 ZWEVEGEM - T 056 75 53 44         

- NACHT- EN SLAAPMODE
- ONDERGOED
- AANSTAANDE MOEDERS
- BRUIDSLINGERIE

 

- NACHT- EN SLAAPMODE
- ONDERGOED
- AANSTAANDE MOEDERS
- BRUIDSLINGERIE

    

- BRUIDSLINGERIE
FIGUURCORRIGERENDE - 

- BORSTGEOPEREERD
- KLASSIEKE KORSETTERIE
- SPORTBEHA’S
- WARMTE EN GEZONDHEID
- MAATWERK
- HERSTELLINGEN EN AANPASSINGEN 

- BRUIDSLINGERIE
OPLOSSINGENFIGUURCORRIGERENDE 

- BORSTGEOPEREERD
- KLASSIEKE KORSETTERIE
- SPORTBEHA’S
- WARMTE EN GEZONDHEID
- MAATWERK
- HERSTELLINGEN EN AANPASSINGEN 

OPLOSSINGEN

- HERSTELLINGEN EN AANPASSINGEN
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Dumolinlaan 7  -  8500 Kortrijk
T 056 21 01 07  -  F 056 21 31 48
jo@drukkerij-vandenbulcke.be
www.drukkerij-vandenbulcke.be

Speeldata :
vrijdag 13, zaterdag 14, 
dinsdag 17, vrijdag 20,

zaterdag 21, woensdag 25 
en vrijdag 27 november 2015

Kapsalon Ann
Dames & Heren

Ellestraat 58
8550 ZWEVEGEM
056 75 41 44
0497 90 91 49

Gesloten op dinsdag
OP AFSPRAAK

Franck Provoost
FP-Automation BVBA, Tuinwijklaan 98, 8501 Kortrijk-Bissegem
T 056/51 06 44 - F 056/51 06 55 - G 0478/480125
E info@fp-automation.be - URL www.fp-automation.be

- Electriciteit (industrie en privé)
- Automatisatie
- Zonnepanelen

- Netwerk
- Domotica

- Camerabewaking
- Toegangscontrole

- Branddetectie
- Alarmsystemen

Beveiliging :

NAESSENS Christophe n.v. - Otegemstraat 14 - 8550 ZWEVEGEM
tel. 056/75 51 33 - fax 056/75 84 57 - e-mail : info@naessens-nv.be - web : www.naessens-nv.be

ARGENTA SPAARBANK & ALLE VERZEKERINGEN 

Zwevegemsestraat 163
8530 Stasegem (rondpunt Bekaert-Zwevegem)

T 056 21 93 96   F 056 21 25 49
E info@huysentruyt.be

NIEUWE & TWEEDEHANDS WAGENS
Bekijk onze auto’s op www.huysentruyt.be

SPECIALISATIE
Audi & Volkswagen

Auteur: Edmond Rostand
Bewerking: Pavel Kohout
Vertaling: Walter Tillemans
Muzikale leiding: Steve De Veirman

Regie: Dirk Crommelinck

WAT EERSTDAAGS KOMT:
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Speeldata : vrijdag 29, zaterdag 30 januari, dinsdag 2, vrijdag 5,
zaterdag 6, woensdag 10 en vrijdag 12 februari 2016.

Speeldata : vrijdag 15, zaterdag 16, dinsdag 19, vrijdag 22, 
zaterdag 23, woensdag 27 april en vrijdag 29 april 2016

AD ZWEVEGEM
KORTRIJKSTRAAT 59
8550 ZWEVEGEM

Openingsuren :
Ma : 13.00 - 19.00 u
Di-za : 08.30 - 19.00 u
Zo : 08.30 - 12.30 u

HUIS (VER)KOPEN ?
www.vastgoedvandamme.be

tel. 056 35 20 35

Hoogstraat 15 • 8554 Zwevegem
Tel. 056 75 65 45 • Fax 056 70 35 52
balladehof@skynet.be • www.balladehof.be

RESTAURANT-FEESTZAAL-TAVERNE

Gesloten op dinsdagavond en woensdag.
tijdens de winter : 

maandag- en donderdagavond
enkel op reservatie

EN WAT VOLGT DIT SEIZOEN:

EN VERDER:



Nijverheidslaan 51 - 8540 Deerlijk
Tel. 056/77 58 81 - Fax (056) 77 59 90

www.delaere.com

WEIGHING SYSTEMS
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La Coccinelle
Demeesterstraat 55 - 8550 Zwevegem

Geef onze advertentie af aan de kassa 
en ontvang 10 aardappelkroketten 

volledig GRATIS.
Bij aankoop vanaf €10.

Belegde broodjes - ontbijtmanden - 
warme maaltijden - 

soepen - brood & banket
Elke zaterdag kip aan ‘t spit 

met gratis 1/2kg verse frieten €7

BLOKELLESTRAAT 157A
8550 ZWEVEGEM
Tel. 056 75 50 19

VERZETSLAAN 9
8552 MOEN

Tel. 056 300 700

MET DANK 
AAN ONZE ADVERTEERDERS
Ook dit seizoen weer hebben 

70 handelaars,kantoren voor dienstverle-
ning, kleine en middelgrote bedrijven,

een advertentie in dit ZT-krantje
geplaatst, veelal uit sympathie, als steun.

Door hun advertentie zijn wij in de
mogelijkheid dit krantje uit te geven en

daardoor kunnen wij ook onze eigen ZT-
reclame verzorgen en u - ons publiek -

informeren over onze producties.

Beste adverteerders:
Het ZT-krantje is een veelgelezen blad. Het fungeert als uitnodiging en bevat
veel nuttige informatie voor de bezoekers van onze voorstellingen. Driemaal
per seizoen - bij iedere productie van het Zwevegems Teater - wordt het
door Bpost verdeeld in alle brievenbussen van deelgemeente Zwevegem en
onder omslag verstuurd naar nog eens 1300 adressen buiten Zwevegem.
Het wordt gedrukt op 8000 exemplaren. Bovendien wordt de naam van uw
firma opgenomen in de lijst van sponsors, die voorkomt op de website van
het Zwevegems Teater.
Beste ZT-leden, geacht publiek, alle lezers van dit krantje:

Tel. 0476 86 35 80 - lacoccinelle@outlook.be

HANDEL BIJ VOORKEUR MET ONZE ADVERTEERDERS, 
zij steunen uw Zwevegems Teater!
U doet er hen (en ons) een plezier mee.

Zij zien uit naar respons. Een tip: verwijs bij uw bezoek aan hun zaak 
naar hun advertentie in het ZT-krantje.


