
Het stuk

Treinconducteur Stefan Bardzinski, zoon van een 

Poolse vader en een Vlaamse moeder, worstelt met 

een depressie. Of veinst hij het gewoon? Zijn vrouw, 

Christine, heeft het ook niet gemakkelijk. Oma 

Georgette, Stefans moeder, die vaak prettig maar soms 

ook ‘minder prettig’ gestoord is, woont namelijk mee in 

het gezin. Hun zoon Kristof wil bovendien vandaag 

Lies, zijn nieuwe vriendin, voorstellen. Op het ogenlik 

dat Bébeir, de beste vriend van Stefan op bezoek is, 

verschijnt Lucien, de schoonbroer van Stefan en 

Christine, met een ingrijpend bericht. Eigenaardig, want 

Lucien en Liliane, de veel jongere zus van Stefan, 

komen al jaren niet meer over de vloer bij de 

Bardzinski’s.

En dan wordt het mysterieus. Hoe is het in godsnaam 

mogelijk dat Liliane niet meer bij haar moeder aan huis 

komt. Van waar die haat-liefde verhouding van Stefan 

met zijn vader Sylwester? Ligt zijn depressie aan de 

basis van de stemmen die hij hoort en de visioenen die 

hij krijgt? Welke sporen heeft het leven getrokken bij de 

Bardzinski’s? Zijn de littekens nog te helen?

Een hele resem vragen die langzaam een antwoord 

krijgen. Een verhaal over liefde en haat, vriendschap en 

wrok, leven met het verleden. Soms sappig en volks, 

soms grijpt het je naar de keel, soms verwarmt het je 

hart.

De auteur

Roland Delannoy, geboren te Moorsele, is acteur, 

auteur en regisseur bij het Flor Barbry’s Volkstoneel 

van Frans-Vlaanderen.

‘Volk in de winkel’, ‘In de Miroir’, ‘Van duuv'n en 

menschen’, ‘Jean Claude de bode’ en ‘Sporen’ zijn 

enkele toneelstukken van zijn hand. Het zijn verhalen 

over leute, liefde en warmte tussen mensen van vlees 

en bloed, maar ook over wanhoop, hovaardij en 

jaloezie. Levensecht, herkenbaar en beklijvend, met 

woorden en zinnen die recht naar het hart gaan.

Naast het toneelleven geeft Roland ook les aan het VTI 

van Poperinge, waar hij laureaat werd van de Koningin 

Paolaprijs.
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Adaptatie en regie: Marc Mosar

Van in 1975 ben ik actief in het amateurtoneel of 

het vrijetijdstheater, zo je wil. Als acteur, 

regisseur, auteur, productieleider, organisator 

en/of bestuurslid (oef !) diende en dien ik bij 

verschillende gezelschappen, verenigingen en 

gelegenheidsformaties.

Iedere mens laat ongetwijfeld sporen na. Ook een 

auteur, een regisseur en een acteur doen dat. 

Sporen kunnen wegwijzers zijn voor mensen die 

het traject van anderen willen begrijpen en volgen. 

Als regisseur wil ik weliswaar niet dat acteurs mijn 

spoor volgen. Zij moeten vooral hun eigen spoor 

(leren) vinden. Daarbij wil ik hen helpen. Dat is 

een van de belangrijkste taken van een regisseur, 

vind ik. Een regisseur moet op de loer liggen om 

bij acteurs en actrices vonkjes van passie te 

spotten waarmee hij het vuur van hun soms nog 

onontgonnen of hun zelfs nog niet ontdekte talent 

kan aanwakkeren.

Medewerkers

Grime Olga Monteyne
Sandra Calliauw

Verantwoordelijken Lieven Clarysse

klank en licht Jurgen Verleye

Jeroen Vercruysse
Nikolas Verstraete

Verantwoordelijken Roger Clarysse

decorbouw Christian Degryse

Kaartenverkoop Gilbert Ketelers
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Met dank aan de talrijke medewerkers voor 

hun hulp en steun tijdens de repetities en 

voorstellingen!



Kantoor Jabbeke

Dorpstraat 4 . 8490 Jabbeke
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Specialiteit: diverse broodsoorten

BROOD & BANKET TAVERNIER
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Ontbijt op bed

Specialiteiten:
Krieketaart – Bavarois – Special – Boterkoeken

Speculoos – Dessert Fourré – Petits Fours – Botertruffels
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