
VERANTWOORDELIJKEN 
DECOR 

Roger Clarysse 
Christian Degryse 

KAARTENVERKOOP 
Chantal De Bruyne 
Christian Degryse 

 

 
 
 
 

Guy Brewee - Regisseerde reeds  in Brugge, Beernem, Var-
senare, Dudzele, Gits,… 
 
Hij komt voor de tweede keer  in Varsenare. In 2009 regis-
seerde hij bij ‘De Drye Sweerden’ de sociaal bewogen tragi-
komedie “De Manke van het Godvergeten”. Dit najaar 
wordt het iets heel anders: een Franse sneltreinkomedie, 
“Solden” van Gérard Darier. Er is dan ook al een heel uit-
eenlopend repertoire door zijn handen gegaan. Van 
“Bedside stories” en “Om nooit te vergeten” van 
Ayckbourn tot “Bedrog” van Pinter (laureaat van de 
provincie). Maar ook van “Moederskind” van Geertrui 
Daem tot “Tartuffe” van Molière. En van “Shooting Star” 
(bewerking van Lode Ansoms) tot “Knecht van twee mees-
ters” van Goldoni (winnaar 2 Gouden Meeuwen).  

 

Gérard Darier  speelde als acteur o.a. werk van Marivaux, 
Molière, Anouilh en Tsjechov en werkte samen met Gérard 
Depardieu en Isabelle Adjani. Hij vertolkte rollen in films zoals 
“Camille Claudel” en  in talrijke tv-series zoals “Hero Corp ” 
en als “voice over” voor cinema en televisie. 
Hij schreef door het publiek heel gesmaakte komedies zoals 
“Qui est qui?” en “Une fête inoubliable”. In 1996 werd het door 
hem geschreven “En attendant la noce” gepresenteerd op het 
vermaarde festival van Avignon en in 1998 “ Les coproprié-
taires”. Daarop volgden lange nationale en internationale 
tournees van zijn producties in alle Franstalige landen. Ver-
talingen en opvoeringen in Italië en Spanje volgden. In Vlaan-
deren is hij nog vrij onbekend. Ten onrechte, zal u merken. 

 

 

‘Solden’, geschreven in 2005, wordt pas voor de derde keer 
in Vlaanderen opgevoerd. In Frankrijk en Franstalig België is 
het talloze keren met heel veel succes vertoond. Het is een 
“pashokjeskomedie” aan tweehonderd per uur! 
 
Als Bernard aan de eerste soldendag wil beginnen, is het 
voor hem erop of eronder. Hij heeft schulden bij de bank. De 
verkoop van zijn collectie slaapkleedjes ‘Marie Thumas’ en 
van zijn pronkstuk de ‘Petit Chouchou’ zullen hem redden van 
het dreigend faillissement. Of toch niet? 
Obstakels in overvloed op zijn weg: een hebberige concur-
rent, een dwarsliggende, puberende zoon, een opdringerig 
bankier, moeilijke klanten, de pestkop uit het verleden, een 
onvindbaar kledingstuk van 50.000 euro… en of dat nog niet 
genoeg was, de steeds weer opduikende schoonmoeder, ‘La 
Belle Mère’ in eigen persoon. 
De boutique van Bernard is het toneel van komen en gaan, de 
va-et-vient, van verscheidene kleurrijke personages. Over-
spel, eigenbelang, hebberigheid, uitdagen en verleiden…alle 
kleine kantjes komen aan bod! Misverstanden à volonté! 
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