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Welkom in het land van Swentibold! 

Precies zes jaar geleden bracht Weredi voor het laatst een musical op de planken. 
Grease werd in 2016 warm onthaald door onze toeschouwers en lokte volle zalen in CC 
De Meent. Ook onze acteurs genoten toen zichtbaar van deze nieuwe uitdaging. De 
jaren daarop speelde onze volwassenenafdeling Stilte aub (2017), Hospitaal op Hol 
(2018), Bendeke Troep (2019) en De Jossen (2021). Stuk voor stuk fijne producties, maar 
dat er zich snel nog eens een musical zou opdringen was overduidelijk. 

Het bestuur had aan het eind van het vorige jaar goede voornemens en koos resoluut 
voor een feelgoodstuk na de bittere coronajaren. Thomas van Riet gaf al jaren aan dat hij 
ooit eens Domino ten tonele wou brengen en dat was de leden van het bestuur niet 
ontgaan. Al snel ging hij enthousiast in op onze vraag. Een samenwerking met 
Zangensemble Akkoord leek de beste keuze voor dit project. De professionaliteit van de 
dames van het koor en muzikaal leider Roel Peeters zorgden voor een vlotte werking. Al 
heel snel viel alles mooi in de plooi.   

Het repetitieproces van Domino was een fantastische rollercoaster. De sfeer tijdens en na 
de repetities was steeds uitgelaten. Extra dans- en zanguitdagingen zorgden ervoor dat 
de Weredianen op een positieve manier buiten hun comfortzone traden. Al had 
Choreografe Evy wel haar handen vol om iedereen in de maat te laten dansen. Ook de 
decormannen hebben een titanenwerk verricht met het bouwen van ons Swentibold. Bij 
Weredi was alweer een team te zien waar vriendschap en ambitie hand in hand gaan.  

 Of wij in de toekomst nog voor musicals zullen kiezen? Dat laat ik vooral aan het volume 

van uw applaus over … 😉  Geniet mee van onze laatste nieuwe creatie!  

Joeri Zelck 

Productieleiding Domino
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Domino, door de ogen van de regisseur 

“Als (jonge) regisseur zijn er bepaalde toneelstukken of musicals die je in je leven ooit op de 
planken wilt brengen en waar je als het ware van droomt. Domino was voor mij een musical die 
bovenaan op dat lijstje pronkte. Vereerd was ik dan ook toen het Weredi-bestuur mij vroeg om 
deze musical te regisseren voor de productie van eind november 2022. Sneller dan verwacht! 

Ik twijfelde geen seconde en begon al in maart 2022 met de uitwerking hiervan. Het selecteren 
van de juiste cast, bedenken van een decor en het lezen en beluisteren van het script en de 
liedjes. Dat laatste bezorgde mij de meeste kopzorgen … Weredi is een toneelvereniging, maar 
geen zang- of musicalvereniging. Toch geloofde ik erin dat Weredi ook deze uitdaging zou 
aankunnen. Hoe zou ik het musical aspect (zang en dans) en de liedjes geloofwaardig kunnen 
neerzetten, zonder dat de acteurs live hoefden te zingen? 

Het antwoord kwam snel. Ik moest een straf koor vinden dat de liedjes prachtig zou neerzetten, 
waarbij onze acteurs de dans en het spel voor hun rekening zouden nemen. Zangensemble 
Akkoord uit Vlezenbeek leek mij hiervoor geschikt. Uit eerdere samenwerkingen wist ik dat zij 
kwaliteit bieden en ik altijd op hen kan rekenen. Daarnaast hebben zij goede contacten met Roel 
Peeters, een muzikant en muzikaal leider, waar elke musical regisseur maar van kan dromen. Het 
koor en Roel zagen dit project helemaal zitten en samen gingen ze aan de slag. Wat ben ik trots 
op hen! 

Naast het koor en muzikaal leider had ik ook een straffe choreograaf nodig die de liedjes van 
Clouseau om kon zetten in (musical)dansen. Daarvoor nam ik Evy Dannau onder de arm. Een 
vrouw met de power van tien Duracell-konijntjes en die op elk nummer wel gepaste 
(musical)dansen kon ontwerpen. Evy vertaalt in dansen wat ik voel en bedoel in mijn hoofd. 
Daarnaast nam zij ook de leiding over het ensemble en deed dat uitstekend! Wat ben ik trots op 
hen! 

Naast mijn creatieve linker- en rechterarm, had ik mijn grootste steun en toeverlaat altijd bij mij. 
Ik ben hem meer dan dankbaar, want het is een man die - net als ik - enorm hard gelooft in dit 
project. Gerben Wilmus werd in juni aangesteld als mijn regieassistent én leidde de decorploeg 
tot hetgeen u nu voor u ziet! Ik zou mij geen betere regieassistent en Chef Decor kunnen 
wensen. Dag en nacht was hij hiermee bezig en niets was te zwaar voor hem. Ik ben zo 
ongelofelijk trots op hem! 

Toen de repetities begonnen zag ik hoe gemotiveerd de hele cast was en ze hebben zich 
volledig gesmeten! Gitaar spelen, dansen, dagrepetities en zelfs zingen deed deze prachtige 
cast. Ik heb (jonge) mensen zien groeien en hen hun grenzen zien verleggen dankzij Domino, the 
musical! Wat zo’n productie allemaal teweeg kan brengen … Ik ben trots op hen! 

Na zes maanden van hard zwoegen en zweten mag ik zeggen dat het ons samen gelukt is om 
deze feelgood musical tot leven te brengen en de nummers van Clouseau te laten schitteren in 
deze nieuwe musicalversie. Het is nog beter dan ik ooit had kunnen dromen! Aan het publiek zou 
ik nu enkel nog willen zeggen: ‘Zet u comfortabel en geniet!’ Want dat is wat musical met 
mensen doet! 

Thomas van Riet



VERHAAL 
  
Dominiques leven is een rommeltje. Na een mislukte relatie met Marc en haar te vroeg 
beëindigde rechtenstudies probeert ze haar leven terug op te pakken door intrek te 
nemen in het gezellige wijkje Swentibold. Ze ontmoet er warme mensen met wie ze het 
goed kan vinden. Met één van hen zelfs héél goed. Maar kan Marc haar wel loslaten? En 
hoe zit het met de toekomst van die aangename buurt? Dominique moet enkele 
belangrijke keuzes maken ... 
Laat je meeslepen door deze ontroerende musical vol bekende Clouseau hits en beleef 
de avond van jouw leven! 

Regie: Thomas van Riet 

Regie-assistentie: Gerben Wilmus 

Choreografie: Evy Dannau 

Muzikale leiding: Roel Peeters 

Percussie: Maxime Tolbecq  

PERSONAGES 

Dominique (Domino), een vlotte, jonge meid die opnieuw probeert te beginnen na haar 
relatiebreuk. Ze heeft rechten gestudeerd maar nog geen diploma. 
>>> Eva Vanvolsem  
  
Sam, buurman van Domino. Hij heeft maanden weken vastgezeten nadat hij betrapt bij 
het plegen van een inbraak. Wil zijn leven beteren en valt voor Domino. Is muzikaal 
aangelegd. 
>>> Glenn Tordeurs 
  
Marc, makelaar en de ex-vriend van Domino. Hij probeert Domino terug te winnen en 
heeft daar alles voor over. Heeft vaste minnares Veerle (secretaresse).   
>>> Joeri Zelck 
  
Linda en Geert, beiden zijn onderwijzer. Daarnaast is hij voorzitter van het buurtcomité. 
Beiden eind 40’ers. Een beetje de mama en papa van Swentibold. 
>>> Agnetha Cnudde & Niels Tavano 
  
Bernard, een gepensioneerde militair en "gepatenteerde zeur". Beetje homofoob, maar 
dat ontdooit naarmate het stuk.  
>>> Mark Partous



homokoppel Alex en Roland. Roland is bejaardenverzorger en heeft daarnaast een 
travesti-act (Greta Glitter) moet live kunnen optreden en zingen, Alex werkt in de IT-
sector.  
>>> Arthur Lots & Kenzo Vandervelden 
  
Anne en François, buren van Domino. Zij is huismoeder, hij "een loodgieter met oog 
voor alles wat vrouw is". Ze hebben vier kinderen, waaronder de tweeling Kento en Aïko, 
een baby Cynthia en een dochter Shana. 
>>> Lynn Boon, Bram Ghysels, Finn De Pauw & Mon Daminet 

Shana (14-15 jaar). Ze is erg aan het puberen en moet tegen haar zin mede zorg dragen 
voor haar twee broertjes en de pasgeboren baby Cynthia. 
>>> Charlotte Ophals  
  
Veerle, minnares Marc, maar keert later in het stuk tegen hem.  
Speelt ook nog: Verhuizer / vrouw  
>>> Lana Boelpaep 

Bernadette, De minnares van François.  
Speelt ook nog: Ober / Mevrouw Lucienne Bouckaert / Bewaker 
>>> Louise Robinson 

Ensemble:  
Sara Paridaens, Sarah De Hertog, Kirsten Plas,  
Lise Boelpaep, Lana Boelpaep, Louise Robinson 
Mike Houben & Gerben Wilmus 

WIST JE DAT… 

- De rol van Domino in eerste instantie gespeeld zou                                                    
worden door Barbara Dewit? In de zomer besloot ze haar rol door te geven aan Eva, 
aangezien ze binnenkort de rol van trotse mama op zich zal nemen. 

- Joeri Zelck en Thomas van Riet in maart 2023 opnieuw een musical brengen met 
onder meer muziek van Ann Christy in samenwerking met Dansstudio Emily Cremers? 
Kom zeker kijken naar Dat heet dan gelukkig zijn! 

- Mark Partous zijn danspassen geregeld oefende met zijn vrouwtje, Gerda? 

- Regisseur Thomas doorheen het repetitieproces 37.875 keer de zin ‘Da’s musical!’ 
gebruikte? 

- Afscheid van een vriend in eerste instantie bedoeld was om een zieke vriend van Koen 
Wauters wakker te schudden om het rustiger aan te doen?



WEREDI   -   JEUGD   -   PRODUCTIE 2022 > 2023



WEREDI   -   ADOLESCENTEN   -   PRODUCTIE   -   SEIZOEN 2022 > 2023



FAVORIETE CITAATJES PER PERSONAGE 

Francois:  
Halli Hallowkes, gij ziet er weer uit om op te eten! 

Anne:  
En hier staat de mayonaise, tartaar, curry, ketchup, curryketchup, ketchupcurry hihihi…, 
mosterd, pickels, knoflook en cocktail. 

Linda: 
Parijs is 't einde van de wereld niet. Op drie uurkes staan we daar.  

Geert: 
Als ge ons zoekt, wij schuren de keuken.  

Alex:  
Ik voel mij juist nen avocado. Of paling in 't groen. En ik eet niet eens graag paling.  

Roland: 
Moest gij weten hoeveel fanatieke hetero's ik dat al heb horen zeggen.  

Marc: 
Dat klinkt dus héél negatief: "ex"-vriendin, "ex"-vriend … 

Veerle: 
Ik heb hem buiten geshot, hij had wat losse handjes.  

Bernadette: 
Françoiske, kunt ge mij komen helpen? Mijn putteke is verstopt! 

Bernard: 
Om te sluipen: sluip! 

Sam: 
Domino, dat klinkt plezanter dan Dominique. Dominique is zo deftig 

Dominique: 
Dat is hier de meest magische plek op aarde. Dat heeft er mij toch eens een inbreker 
wijsgemaakt. 
  



0470 75 21 00   -   OLIVIER@BURO-CRUDO.BE





OVERZICHT SONGS 

   Scène   Titel song 
  
1  Ouverture  Domino – Swentibold 
  
2  S1   Swentibold 
  
3  S2   Dat zij de mooiste is 
  
4  S3   Reprise - Swentibold 
  
5  S3   En Dans – Gek op jou  
  
6  S7   Domino (fragment) 
  
7  S8   Altijd heb ik je lief 
  
8  S8   De tegenpartij 
  
9  S9   Domino 
  
10  S9   Ik wil niet dat je weggaat 
  

PAUZE 

11  S10   ENTR’ACTE -  Compilatie: Swentibold – En dans – … 

12  S13   Zie me graag 
  
13  S13   Anne 
  
14  S13   Nobelprijs  
  
15  S16    Reprise – Altijd heb ik je lief 
  
16  S16   Afscheid van een vriend 
  
17  S19   Vonken en Vuur 
  
18  Epiloog  Domino 
  
19  Epiloog  MIX: Swentibold + En Dans 
  

EINDE 



interieurwerken 

Aardslokkerserf 1 
1501    Buizingen 
 

gsm 0478 66 20 91 
 

info : ward.lesschaeve@telenet.be 
www.lesschaeve.be 

• Isoleren van daken 
• Inrichten van zolderkamers 
• Scheidingswanden 
• Plafonds 
• Kasten op maat 
• Dressings 

ard     esschaeve 



BEN WEYTS • KRISTIEN VANHAVERBEKE • ELSIE DE GREEF
BRUNO LERMINIAUX • HILDE DEHOLLOGNE • INGRID VERSCHUEREN

MARC BELING • EVELIEN BARBIEUX • JORIS VERBIST • JOHAN GERMIS 
VEERLE HYLEBOS • LIEVE VAN CUTSEM • ALAIN DEMARTIN

ANN LEYSSENS • MARINA TEUNISSE • KATRIEN DEVILLE

VEEL PLEZIER!
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Voorstelling koor & koorleden 
De kiem voor het ontstaan van Zangensemble Akkoord werd gelegd in het vroegere 
kinderkoor van Vlezenbeek. Toen zes leden hiervoor te oud werden, ontstond jeugdkoor 
Karakter. In 2004 kregen zij versterking van jeugdkoor Dubio uit Sint-Pieters-Leeuw en 
drie jaar later, in 2007, werd de gemotiveerde groep omgedoopt tot Zangensemble 
Akkoord. Sinds 2010 gaan we verder zonder dirigent (die bleken nu eenmaal een 
zeldzaam ras). Een formule die lijkt te werken! Vandaag is Zangensemble Akkoord een 
dynamisch team van 13 vrouwen met uiteenlopende interesses en karakters, maar één 
gemeenschappelijke passie: zingen! We engageren ons in de parochies van Vlezenbeek 
en Sint-Laureins-Berchem door het opluisteren van een drietal liturgische vieringen per 
jaar. Daarnaast verzorgen we geregeld de muzikale omkadering tijdens 
huwelijksvieringen, doopfeesten, verjaardagen en andere feestelijke evenementen. 
In oktober 2014 stonden we met ons allereerste zelfgeschreven muziektheater Akkoord 
58 op de planken. Wegens succes volgde er zelfs een heropvoering in maart 2015. In 
maart 2017 vierden we ons 10-jarig bestaan met het jubileumconcert Bean Queens en in 
november 2019 presenteerden we ons derde muziektheater Akkoord Airlines. De 
pandemie verstoorde onze koorwereld even, maar kon onze goesting om te zingen niet 
klein krijgen. Klaar voor een nieuwe show!  

Onze sopranen: 
- Irmgard Huybrechts is onze handige Harry van dienst, ze timmert er graag op los in 

haar huis én aan ons decor.  
- Kristl Van Cleemput haar agenda zit steevast overvol, maar voor repetities en 

activiteiten maakt ze altijd tijd!  
- Lia Magnus managet zowel onze koorkas als onze wekelijks repetities en 

verliest daarbij nooit haar brede glimlach.  
- Nicole De Broyer is een bom vol 

energie en heeft het hart op de 
tong, die overigens nooit 
stilstaat. 

- Sarah Van Obberghen kan je 
meestal al horen nog voor je 
haar ziet, met zoveel 
enthousiasme werd ze dan ook 
graag onze voorzitster. 



Onze mezzo’s: 
- Elke Van Obberghen haalt graag haar danstalent boven, zelfs een gescheurde 

meniscus hield haar nog niet van het podium.  
- Jolien De Cock trekt als lieve juf en toegewijde atletiekcoach steeds een horde fans 

naar alle voorstellingen. 
- Kathy Rosier is ons nieuwste lid, maar had haar vaste plekje in de groep snel 

gevonden.  
- Noemi de Guzman sloot aan nadat we zongen tijdens haar huwelijksviering, ook ons 

blijft ze na al die jaren nog steeds trouw.  

Onze alten: 
- Geertrui Magnus haar stem weerklinkt al van bij de prille start, na vele jaren gaf ze 

vorige zomer de voorzitters fakkel door. 
- Hannelore Devillé zorgt wel eens voor verbaasde blikken… van toeschouwers die in 

haar de jonge versie van koningin Mathilde menen te herkennen. 
- Hannelore Haemers fotografeerde een huwelijk waar wij zongen en vond als 

voormalig lid van jeugdkoor Karakter zo snel haar weg terug. 
- Veerle Van Kelecom was verkocht na een open repetitiedag en wij voor haar 

aanstekelijke lach. 



Voorstelling Roel & Maxime  
  

Roel Peeters is al van kinds af aan met muziek bezig. Als kleine jongen begeleidde hij 
het kerkkoor bij hun wekelijkse missen en tot op heden is hij nog steeds organist in de 
kerken van Lennik. Na het behalen van zijn diploma’s Piano, Orgel en 
Begeleidingspraktijk aan de Gemeentelijke Academie Peter Benoit te Lennik was het 
voor hem niet meer dan logisch om zijn muzikale studies verder te zetten. Hij studeerde 
af in de richtingen Muziektheorie en Muziekschriftuur aan Koninklijk Conservatorium 
Brussel. Momenteel is hij fulltime werkzaam bij Kunsthumaniora Brussel, waar hij onder 
meer de afdeling Musical coördineert. Daarnaast is Roel docent Harmonieleer in de 
richting Muziek Klassiek en docent Algemene Muzikale Vorming in de richting Musical 
aan Koninklijk Conservatorium Brussel, alsook coördinator van de educatieve bachelor 
Musical in Erasmushogeschool Brussel. In zijn resterende tijd is hij muzikant en 
begeleider. Zo verleende Roel het afgelopen jaar zijn medewerking aan verscheidene 
producties zoals Mamma Mia (keyboard), Rent (repetent), Robin Hood (muzikaal leider), 
Legally Blonde (keyboard 3) en Addams Family (keyboard 1). Volgende maand kan je 
hem terugvinden in de orkestbak bij Charlie & The Chocolate Factory (keyboard). Als zijn 
agenda het toelaat, maakt hij graag tijd voor Zangensemble Akkoord.  
  

Maxime Tolbecq is een in Sint-Pieters-Leeuw geboren en getogen rasmuzikant! Hij 
startte zijn muzikale cariere als drummer bij Gus Luxmore. In een recent verleden plukte 
hij met tonnen overgave als leadgitarist de snaren bij Blafwaf en Native Speakers. 

Hoe was het om samen te werken met Weredi?  
In het verleden hebben we meermaals samengewerkt met Thomas van Riet als verteller 
en regisseur van onze muziektheaters. Toen hij ons vroeg om mee te werken aan 
Domino, was het enthousiasme in onze groep dan ook groot. We wagen ons af en toe 
zelf ook aan wat toneel, maar dergelijke samenwerking met een toneelvereniging en in 
een grotere zaal is voor ons bijzonder leerrijk. Tijdens de repetities 
hebben we ons al goed geamuseerd en gelachen, we 
kijken dan ook enorm uit naar de shows!   



HOEVE DEMOL
FRANS DENEYERSTRAAT 33 ! 1652 ALSEMBERG
TEL. 0478/76.32.01

SPECIALITEIT - Aardappelen



Productie door Joeri Zelck & Thomas van Riet

CC DE MEENT - ALSEMBERG
03 MAART 2023 OM 20:00
04 MAART 2023 OM 20:00
05 MAART 2023 OM 14:00

GC DE MUZE - MEISE
10 MAART 2023 OM 20:00
11 MAART 2023 OM 20:00
12 MAART 2023 OM 14:00

KATELĲNE VERBEKE | DORIEN SCHRĲNEMAEKERS | HÉLÈNE KAMERS | NINA BUTERA | JOHAN KALIFA BALS
JOKE DE KEGEL | NATASCHA DUMAREY | STĲN PROESMANS | GLENN TORDEURS | KATHLEEN VERDOODT | ANNELIES VAN DORSSELAER

Regie: Joeri Zelck & Thomas van Riet
Choreografie: Emely Cremers

Muzikale leiding : Jan Vankeerberghen & Sarah Van Hassel

- DEMUSICAL -
“Dat heetdangelukkig zijn”

GEBASEERD OP HET LEVEN VAN MARY BODUIN



  johnny.ophals@skynet.be
  0498 15.27.47

BTW BE 0806.642.201

TEGELWERKEN      BADKAMERRENOVATIES      OPRITTEN

TEAM DECOR: 

- Gerben Wilmus (Chef Decor) 
- Wilfried Dedecker 
- Ward Lesschaeve 
- Rik Ampe 
- Paul Walraves 
- Athos De Deckker 
- Rudy Demol 
- Tjerko Pardaens 
- Luc Defranc 
- Jan Zelck 

ONTWERP DRUKWERK: 
- Olivier Crudo 

TECHNIEK: 
- Brecht Wyns 
- Sebastien Jimenez 

KLEDIJ: 
- Ina Hamelryck
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Verzekeringen 
Devillé - Sleewaegen 

Halle - Dworp
02 360 15 71 

www.deville-sleewaegen.be

KLEDIJ EN BEDRUKKING 
 

 

info@hodek.be 

Joris: 0468 29 30 59 

Elliot: 0477 93 22 76 
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WEREDI LOT 
STEUN IK 
GRAAG! 

JO VANDER MEYLEN 
SCHEPEN



HUGO VANDAELE JO VANDER MEYLEN EDDY 
DEKNOPPER SONIA VAN WANSEELE HILDE ECKER SONJA 
BOSMANS NADINE MAES PETER VAN ROMPUY NELE VAN 

CRAENEM ERIC DEVILLE KATRIEN VAN KRIEKINGE 

WEREDI LOT
STEUNEN 
WE GRAAG!
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