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50 jaar Stalstudio-Kato! 

Stal op verplaatsing! 
 

 

Het is niet zo vaak gebeurd maar toch… af en toe konden we wel eens ingaan op een uitnodiging om 
op verplaatsing te spelen. Het vergt elke keer weer een dubbele inspanning van elke Staller; het 
decor dient afgebroken en terug opgesteld, licht- en klank met andere technische tafels, spots 
hangen, spelers extra repeteren, regisseur moet de aanpassingen verzorgen maar de producties 
hieronder konden in ieder geval op veel bijval rekenen… op verplaatsing! 
“Luv of Kou van jou” in een regie van Leo Dewals werd in het CC Strombeek gebracht op 22 
september 1974 nadat het tien keer in de Stal op de planken stond.  
Op 30 november van datzelfde jaar was de cast en regisseur + alle verantwoordelijken in Middelburg 
(Nederland).  

 
Luv of “Kou van jou” 
 
Auteur   : Murray Schisgal 
Vertaling  : Bob De Lange 
Regie   : Leo Dewals 
Regie-assistentie : André Thys 
Repetitor  : Lieve Braem 
Decorontwerp  : André Thys 
Decorbouw  : De werkgroep 
Toneelmeester : Geert Helsen 
Techniek  : Filemon Lauwens 
Acteurs  : Julie Mannaerts, Johan Cluytens, Luk Laermans 
 
Speeldata                  : 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 november en 1, 2 december 1973 

 
 
Met “Sex à la meunière” waren we te gast in de Mechelse Stadsschouwburg.  
 

 
Cast: Julie Manaerts, Lieve Braem, Dré Thys, Lief Neuville
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Sex à la meunière 
 
Auteur    : Neil Simon 
Regie    : Marc Leemans 
Regie-assistentie  : Jos Hermans 
Productieleider  : Donneke Bruls 
Toneelmeester  : Geert Helsen 
Decorbouw   : De werkgroep 
Techniek   : Filemon Lauwens 
Acteurs   : Lieve Braem, Julie Mannaerts, Lief Neuville, André Thys 
 
Speeldata   : 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27 april 1974 

 

Stalstudio bestaat 10 jaar! 
 
Toen we ons 10 jarig bestaan vierden met “De Bruiloft” startte de première in het Stadhuis 
van Vilvoorde waar we een receptie aangeboden kregen van de burgemeester en 
schepenen. Feest! Vandaar vertrok het gezelschap met de trouwers in de koets op kop, naar 
Stalstudio om er de première te spelen.   
 

 
We zien hier de vader (Luk Laermans) en de bruid (Lieve Braem) die vertrokken vanuit het Stadhuis. 

 
Na 12 voorstellingen in de Stal, mochten we het nog eens overdoen in het CC in Strombeek.  
 
“De bruiloft” (waar alle leerlingen als serveuses mocht aan meewerken) was een zalige 
productie met elke avond weer lekker eten! Het concept was als dusdanig opgevat: het pas 
getrouwde koppel stond in de bar, omringd met de ouders, schoonouders, tantes, nonkels 
en (vervelende) nicht. Toen het publiek binnenkwam, waren ze verplicht langs deze “familie” 
te passeren. Meermaals klonk het uit één van de acteurs hun mond: “Oh, u heeft geen 
cadeautje meegebracht naar het feest? Wat jammer!”  Het publiek was dan wel een beetje 
hun kluts kwijt! Fun! 
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De bruiloft. 
 
Auteur    : Bertold Brecht 
Vertaling   : geen 
Regie    : Luk Laermans - Leo Dewals 
Ceremonie   : Jos Hermans 
Techniek   : o.l.v.  Filemon Lauwens 
Acteurs : Lieve Braem, Julie Mannaerts, Lief Neuville, Marlène De 

Smet, Daniël Bruyland, Julien Nicolaï, André Thys, Pol 
Vandenhende en alle leerlingen 

 
Speeldata   : 15, 21, 22, 28, 29  april en 5, 6, 7, 12, 13, 14 mei 1978 

 

 
Voor het eerst werd de theaterzaal heringericht 
en zat het publiek links en rechts van de feestdis. 
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“De Vrouwen van Duschamp” was een stuk dat een prijs had gekregen bij de Nederlandse Taalunie.  
Ik vond het zeer geschikt voor Stalstudio. De auteur, Jean-Marie de Smet vond het idee dat zijn werk 
zou “tot leven komen” fantastisch.   

 

 
De cast die in Stalstudio speelde: Vanya Wellens, Patsie Speliers, Kathleen Van Maele met de auteur Jean-Marie 
de Smet.  

 
De vrouwen van Duchamp 
 
Auteur    : Jean-Marie de Smet 
Regie    : Hans De Munter 
Regie-assistentie  : Ingid Vandenput 
Productieleiding  : Daniel Bruyland 
Reservatie   : Karine Métens 
Fotografie   : Daniël Bruyland 
Drukwerk   : Marleen Tyberghein en Ingrid Vandenput 
PR    : Ingrid Vandenput 
Decor    : olv Eric Silverans 
Kostuums   : Rita Hendrikx 
Techniek : Sarah Bombeke, Vincent Gelders, Cris Luyckx, Maarten    
                                               Silverans, Tom Theys, Vera Vanden Briel, Nadia   Vernaillen 
 
Acteurs   : Patsie Speliers, Vanya Wellens, Kathleen Van Maele 
 
Speeldata : 23 – 29 -30 november + 6 – 7 – 13 -20 -21 december 2002 + 

10 en 11 januari 2003 

 

 

 
Aangezien de auteur uit het Gentse kwam, 
spraken we vrienden van mij aan die het CJK 
in Mariakerke openhielden (en nog steeds) 
met de vraag of ze geïnteresseerd waren om 
deze  productie aldaar opnieuw te brengen. 
Actrice Kathleen Van Maele echter had andere  
verplichtingen en ik koos voor één van mijn 
leerlingen, Marleen Tybergeyn om haar te 
vervangen. Er werd keihard gewerkt om haar 
klaar te stomen op zeer korte tijd, maar ze 
stond er!
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Met “Sweet November” (2005) waar ik toch wel heel leuke herinneringen aan heb, werden 
we uitgenodigd bij o.a. “Eigen Thuis” in Grimbergen.  “Sweet November” was keihard 
werken met Vanya en Dirk; het stuk zit immers vol emoties. Ik herinner me de dagen dat Dirk 
en ik samen zaten voor de vertaling en vooral voor het zoeken naar de paste “muziekskes”.  
Op het einde van de voorstelling, bleef het even donker zodat het publiek hun tranen kon 
wegvegen vooraleer naar de bar te trekken…  
 

 
Vanya Wellens & Dirk Baeyens 

 

 

Sweet November 
 
Auteurs   P. Yurick en H. Raucher 
Vertaling en bewerking:  Marinelle De Winne en Dirk Baeyens 
Regie:     Marinelle De Winne 
Regieassistentie  Koen Van Aken 
Productieleiding  Tine Massart 
Decorploeg   olv Tine Massart 
Technische ploeg  olv Danny Roefflaer 
Choreografie   Koo Van Damme 
Fotografie   Daniel Bruyland en Joël Coppens 
Drukwerk   Ingrid Vandenput en Dirk Baeyens 
PR    Ingrid Vandenput 
Reservaties   Eva Doms 
Website   Karine Métens 
 
Cast    Vanya Wellens en Dirk Baeyens 
 
Speeldata:   november, december 2005 
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Vanya Wellens die bij Eén in de soap “Thuis” beroepshalve bezig was (en nog steeds is),  
bleef haar ‘Stal’ trouw en maakte toch nog enkele keren deel uit van een cast; tot  
beroepsbezigheden het anders beslisten.   
Ze ging solo in Stalstudio in november en december 2008 en in 2009 stond ze in het CC  
Bolwerk in Vilvoorde. De monoloog “Monaloog” werd geschreven door een oud-Staller  
Nathalie Haspeslagh en ikzelf tekende voor de regie.  
  
 

 


