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Deze voorstelling is niet geschikt voor kinderen 
onder de 16 jaar!
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 Vrije bijdrage



D e  v o o r z i t t e r  a a n  h e t  w o o r d : 

Beste toneelliefhebber,

Omwille van onvoorziene omstandigheden hebben we onze voorstelling van november 2014 moeten uitstellen. 
Daarom is het ondertussen een jaar geleden dat we nog theater voor jullie brachten. Toen ontvingen we jullie 
trouwens op deze zelfde locatie. 

Dit keer brengen we een “oude bekende” terug naar Genk. Lang geleden zette An immers haar eerste theaterstap-
pen bij het Nieuw Genker Toneel. Voor mij is zij dan ook nog altijd “eentje van ons”. Vandaag toont zij jullie dat 
theater nog steeds haar passie is. De samenwerking met haar echtgenoot resulteerde in een sterke monoloog. Ik 
hoop dat jullie samen met ons genieten van deze theateravond.

Graag wil ik ook al aankondigen dat wij in het najaar in de schouwburg van het stadhuis “Hotel Terminus” 
brengen. René Swartenbroekx werkte voor het NGT aan een productie met als achtergrondthema de sluiting van 
de Ford. Op die manier willen wij een culturele bijdrage leveren aan een groot hoofdstuk Genkse geschiedenis. 
Voor deze productie gaan we opnieuw samenwerken met balletschool Capriccio en filmclub Tiem 2000. Ik kan 
zelfs al verklappen dat ook onze burgemeester meedoet… Ik hoop jullie allen dan ook terug te zien in november.

Anniek Vanvinckenroye 
voorzitter

O n z e  m e c e n a t e n : 

Reeds jaren zijn er binnen onze vereniging bepaalde mensen en bedrijven die het NGT een warm hart toedragen en daarvoor 
niet zo nodig in de picture wensen te komen.  Zij zijn onze stille adviseurs, helpers en begeleiders en steunen ons op juridisch, 
financieel en logistiek vlak:    

• Advokatenkantoor Adlex -  Genk
• Farmaka Apotheek Quintiens - Genk
• Houben Herbert notaris - Genk
• Lalieu Rudy - Tandtechnisch Labo - Genk
• Van Havermaet – Groenweghe - Accountants - Hasselt 

• Vrancken Ivo notaris - Genk
• Willems VW Audi Seat Skoda – Genk
• Genk TV – Walter De Cock
• GRK – 107.4 FM 



Nelissen

SCHOENMODE - HANDTASSEN

Winterslagstraat 31 - 3600 Genk
tel. 089/35 54 65 - fax 089/30 41 61

Volledig gerenoveerd Hotel Oase, Brasserie Au 
Palmier voorzien van een ruime parking. 
Alle dagen open, zaterdagmiddag gesloten

HOTEL • RESTAURANT
TRAITEUR • FEESTZALEN
Havenstraat 18 • B-3600 Genk 
tel. 089 35 32 67 • fax • 089 30 33 17 
info@oasegenk.be • www.oasegenk.be



I n h o u d  :  S l a a n d e  D e u r e n

“Ge zijt gevallen, zei hij. Ik was gevallen. Zo is het begonnen”

Aan het woord is Paula, een wat slonzige schoonmaakster van een jaar of veertig met vier kinderen. Een op het 
eerste zicht banale vrouw die scherp en vol zelfspot vertelt over haar jeugd in een volkswijk waar je ofwel een slet 
of een trut was, over haar verliefdheid op de bink Carlo die haar eerst op handen draagt en daarna mishandelt, 
over haar gevecht met de drank. Het prototype van de onzichtbare vrouw, maar net zo goed een heldin van het 
dagelijkse leven die koste wat kost het hoofd boven water probeert te houden en uiteindelijk de kracht vindt om 
terug te vechten.

“Als ge zuipt, dan verzint ge dingen en als ge zat zijt gelooft ge ze nog ook.”

Stationstraat 24/2 - 3600 Genk - 089/35 32 77

N.V. Optiek

THEO HABEX



W i e  i s  A n  S w a r t e n b r o e k x :  

An Swartenbroekx (Genk, 11 juli 1969) keert terug naar haar eerste liefde: het theater. En 

die terugkeer is wel heel letterlijk te nemen want An startte haar theatercarrière bij het 

NGT in maart 1987 met het stuk “Mag het op mijn manier” in een regie van vader René. 

Haar doorbraak bij het grote publiek kwam er met de monoloog “Ik speel het zelf wel 

klaar”, die door de toenmalige BRT werd uitgezonden. Deze prestatie werd opgemerkt en 

An mocht auditie doen voor de rol van een cafémeisje in de kantine van een voetbalploeg. 

Eenentwintig jaar lang nam ze met haar onstuimig talent ook deel aan de meest uiteenlo-

pende TV programma’s. Als zangeres en presentatrice maakte ze de Vlaamse podia onveilig. 

Ze schreef een tiental afleveringen voor “FC De Kampioenen” en “Verschoten en Zoon” en 

was één van de scenaristen van de film van FC De Kampioenen. Op dit ogenblik is ze als 

scenariste en actrice volop bezig aan de tweede film die eind 2015 in de zalen komt. Met 

“Slaande deuren” wil ze zich als actrice opnieuw heel kwetsbaar opstellen.



De regisseur  Guido  De Craene:    

Guido De Craene (Antwerpen, 2 juni 1955) is acteur, regisseur, scenarist, vertaler van diverse toneelstukken 
en....  man van An Swartenbroekx.  Van 1996 tot 2000 was hij artistiek leider van het theatergezelschap De 
Komeet in Mechelen. Hij woonde en werkte ook in Amsterdam en New York. Guido speelde onder andere 
een hoofdrol (Kluge) in de internationale filmproductie “Waiting for Dublin” van Roger Tucker, die in 2007 
werd bekroond op het Moondance Film Festival in Hollywood. (‘Beste film van mannelijke regisseur’ en 
publieksprijs). Daarnaast heeft Guido talrijke vaste rollen gespeeld voor televisie, o.a in Wittekerke, FC De 
Kampioenen, 16 +, Zone Stad, Familie, Thuis… Vorig seizoen regisseerde hij bij ons nog het nazinderende  
“Motel”, op dezelfde locatie als vanavond.

Luciana Amadio • Kortstraat 4 • 3500 Hasselt
tel. 011/22 80 47 • fax 011/27 42 67

Exclusieve Italiaanse schoenen en handtassen



Centrale werwarming & sanitair
BVBA Vandebosch

Centrale Verwarming - Vloerverwarming
Sanitair - Badkamermeubelen

Maaseikerbaan 75, 3600 Genk
tel. 089/38 16 04  -  fax 089/38 68 10

Verfijnde Italiaanse deegwaren 
Op grootmoeders wijze

Fantuzi-Mura
Socialestraat 8B - 3600 Genk

tel. 089/38 58 49

De auteur   Roddy  Doyle  :     

Roddy Doyle  werd geboren op 8 mei 1958 in Dublin. Voor zijn eerste succes als schrijver, was 
hij leraar Engels en aardrijkskunde aan de Greendale Community School in Kilbarrack, Noord-
Dublin, waar hij nog steeds woont. Zijn boeken gaan over de werkende klasse in Dublin. Ze 
zijn meestal luchthartig maar hebben een serieuze ondertoon en handelen vaak over maat-
schappelijke problemen. Als schrijver vergaarde hij al diverse prijzen, waaronder de Booker 
Prize en een BAFTA Award voor Beste adaptie van een scenario.



W e  d a n k e n  v a n  h a r t e :

	 Guido	De	Craene	 Regie

	 Luc	Verlinden	 Licht	en	geluid

	 Johan	Buntinx	 Fotograaf

	 Duikclub		De	Koraalduikers	 Locatie	en	logistieke	ondersteuning

	 Alle	medewerkers		 Achter	de	schermen	en	zaalbediening

	 Onze	sponsors	 Financiële	en	logistieke	ondersteuning

	 Onze	mecenaten	 Financiële	en	logistieke	ondersteuning

	 U,	allen	 Ons	trouw	publiek

Extra dank voor het gebruik van hun 
locatie en de schitterende medewerking 
tijdens deze productie :  

www.koraalduikers.be



ONTWERP & LAY-OUT VAN 
ALLE DRUKWERK

KOPIEREN
DIGITAL PRINTING

PLANAFDRUK / INBINDEN
PLASTIFICEREN

dieplaan 51 -  B-3600 genk 
t. 089/30 58 56 - 0477/28 49 36

 F. 089/30 76 94 - info@harsch.be

r e c l a m e b u r e a u

   

V o l g e n d  t o n e e l s e i z o e n  2 0 1 5 - 2 0 1 6  : 

November 2015: 

”Hotel Terminus”
Aktueel	toneelstuk	rond	de	sluiting	van	Ford	Genk	

van	René	Swartenbroekx	en	in	zijn	regie



I n fo  N ieuw Genker  Tonee l  &  Webs i te  : 

Bestuur: 	 Anniek	Vanvinckenroye	(voorzitter)
	 Paula	Willems	(penningmeester)
	 Mieke	Amadio
	 Marleen	Baeten
	 Margot	Deckers
	 Liesbeth	Grootaers
	 Geert	Hanssen
	 Khalid	Maataoui
	 Lin	Stifkens
	 Saranda	Tsiaflakis

Secretariaat:		 Dennenstraat	17,	3600	Genk	-	tel	089	24	64	71
	 info@nieuwgenkertoneel.be

Alle info:		 www.nieuwgenkertoneel.be

Lid worden:	 Iedereen	 is	 welkom.	 Ervaring	 is	 niet	 belangrijk,	 enthousiasme	 en	 inzet	 des	 te	 meer.	
Wij	 zijn	 regelmatig	 op	 zoek	 naar	 nieuw	 bloed	 (jong	 en	 oud)	 om	 actief	 deel	 te	 nemen	 aan	 onze	
producties.	Naast	de	repetities	en	de	voorstellingen	zijn	er	achter	de	schermen	ook	verschillende	taken	
uit	 te	 voeren.	 Zo	 organiseren	 wij	 verschillende	 activiteiten	 waar	 je	 aan	 kan	 deelnemen,	 zoals	 een	
nieuwjaarsreceptie,	onze	 jaarlijkse	uitstap,	het	 in	groep	gaan	kijken	naar	andere	theatervoorstellingen.	

Interesse?	 Contacteer	 ons	 op	 het	 secretariaat	 via	 de	 bovenstaande	 gegevens	 of	 via	 het	
contactformulier	op	onze	website.	Wij	geven	je	graag	meer	uitleg.



Nog geen uitnodiging ontvangen voor onze voorstellingen ?

Dan beschikken we nog niet over je adresgegevens. Vul deze hier in en voortaan word je 
persoonlijk op de hoogte gehouden van onze producties.
 	 	
Naam	:	_________________________________________________________

Adres	:	_________________________________________________________

Postcode		:	_______________	Plaats	:	_______________________________
_
Email	:	__________________________________________________________

wenst	per	mail	op	de	hoogte	te	blijven			❏
wenst	per	post	op	de	hoogte	te	blijven			❏
(aanduiden	wat	wenselijk	is)

St.-Martinusplein 7 - 3600 Genk - Shopping 3
Tel. 089/35 80 05

Burgemeester en Mevrouw Miel 
Craeghs

Uit Symphathie

✃



Loon & Weddebeheer bvba
LOONVERWERKING

SOCIAAL ADVIES
PERSONEELSZAKEN

Doelvoetstraat 7, 3580 Beringen

Tel. 011/45 60 60
Fax 011/45 38 49


