
IN HET OUDE KERKJE VAN 

november '87 
zondagavond 20.30 uur 

TINE 
RUYSSCHAERT 

KORTEN HOEF AAN DE KORTENHOEFSEDIJK 165 

KUNSTaan de DIJK 
KORTENHOEF 

HETVERDRIETVAN BELGIË 
van 

HUGO CLAUS 
door 

TINE RUYSSCHAERT 

De Vlaamse voordrachtskunstenares Tine 
Ruysschaert brengt zondagavond 29 novem-
ber om 20.30 u in het Oude Kerkje aan 
de Kortenhoefsedijk in een theater-solo 
het meesterwerk van Hugo Claus: Het Ver-
driet van België onder regie van Ton 
Lutz. 

Zij koos -in overleg met de schrijver en 
de regisseur-juist dit boek vanwege 
het uitzonderlijke gegeven, de brede 
waaier van personages die erin voorko-
men, de typisch "Vlaamse" toestanden, 
de plastische kleurrijke taal en het le-
ven dat eruit opbruist. Uit het dikke 
boek werden door haar die fragmenten ge-
kozen, waaruit de wereld van de jonge 
hoofdpersoon, Louis Seynave, tussen 1939 
en 1947 naar voren komt, de wereld waar-
in hij leeft en opgroeit en waarin zijn 
familie, z'n jeugd en de oorlog tot le-
ven worden gebracht. Fragmenten waarin 
Claus zelf duidelijk herkenbaar is. 

Als geen ander weet Tine Ruysschaert in 
een sobere voorstelling de sfeer te tref-
fen die uit dit magistrale werk van 
Claus spreekt. De toehoorder wordt vanaf 
het allereerste begin meegesleept in de 
leef- en gedachtenwereld van de elfja-
rige Louis, leerling op een nonneninter-
naat.Verwarring, hunkering en bedrog 
vormen zijn jongensjaren in de schoot 
van een kleurrijke en verbazingwekkende 
familie. Met ontroering volgt men zijn 
leven in deze historische crisisperiode 
van oorlog, collaboratie en overleven. 

KUNSTAAN DE DIJK heet u van harte wel-
kom bij deze bijzondere voorstelling! 

Entree f 15, — 
Donateurs f 10, — 
Aanvang 20.30 uur 
Zaal open 20.00 uur 

Plaatsverkoop aan de zaal of 
vooraf tel. 035-61457-61626 

U wordt donateur door een bedrag van minimaal f 30,- over te maken op 
girorekeningnummer 55.18.442. U ontvangt daarvoor maandelijkse informatie en reductie op de toegangsprijs voor max. 2 personen. 


