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DE REGISSEUR — Bart Cardoen
Ik werd in 1958 geboren. In mijn vrije tijd kweekte ik watermeloenen, aardwormen en torenvalken (hoewel die laatste hobby
wegens een schrijnend gebrek aan torens niet echt van de grond
komt).
Vroeger speelde ik, tot ergernis van heel wat nonkels en tantes,
vaak ‘The Birds’ van ‘Alfred Hitchcock’ na op familiefeesten. Ik
vroeg de familie telkens om te figureren en dan legde ik met
handen en voeten uit wat ze moesten doen en hoe ze het moesten
doen. Op een dag riep nonkel Willy een beetje gepikeerd: “Hoe
dat ge nog geen regisseur wordt!” En plaats van het cynisme in
zijn opmerking te doorzien ging ik daadwerkelijk regisseren. Ik
werd gelegenheidsregisseur. En van de ene groep kwam de andere.
U moet van mij dus geen opgeblazen curriculum Vitae verwachten.
Wat avance om u met van alles en nog wat rond de oren te
slaan. Dure woorden brengen doorgaans weinig zoden aan de dijk.
Mijn uitgangspunt als regisseur is vrij simpel. Ik probeer voorstellingen te creëren die ik zelf op een podium gespeeld zou willen
zien. Vlotte en verrassende voorstellingen die haalbaar zijn voor
amateurgezelschappen. Geen intellectueel of elitair gedoe. Een ton
humor, een blikje ironie, een vleugje tragiek en af en toe een
wolkje bitterheid. Dat het leven soms een hel kan zijn. God slaat
niet of hij zalft.

Welkom in Amerika, het land van de stars en stripes, het land
van de cowboys en indianen, het land van prairies met zijn bizons
en cactussen, het land met de grootste graanschuur van de wereld, het land met de grootste vrijheid tot ondernemingschap, hét
land van de vrijheden,...het beloofde land.
Zo dacht ook vader Vanneste en hij besloot met zijn gezin de
grote overtocht naar Amerika te maken. Hij verliet zijn boerderij
in Varsenare en zocht met zijn vrouw en drie kinderen het geluk
in Amerika. Als hardwerkende Vlaming wordt hij er grootgrondbezitter en levert er het graan voor een grote jeneverstoker: O'Hara.
Moeder Vanneste kan er echter haar draai niet vinden, haar
wortels liggen in de boerderij in Varsenare. Daarom beraamt ze
een plan om terug te keren naar haar geboortedorp. Zal dit plan
lukken? Er is immers nog het liefdesverhaal van dochter Cordule
dat voor heel wat heibel zorgt. Hiermee ontstaat er een familievete tussen de Vannestes en de O'Hara's, en dreigt er een oorlog
tussen de cowboys en de indianen!
Het volledige verhaal wordt u verteld door cowboys Thelma en
Louise die het allemaal meemaakten. Luister naar het familieleven
van de Vannestes, het leven zoals het gebeurd is...

DE AUTEUR
Walter Baele werd geboren te Waregem als zoon van twee leerkrachten en bracht zijn jeugd door in Zulte. In navolging van zijn
ouders begon hij in 1984 te werken als onderwijzer in Overijse.
Daar werden zijn toneelspelen opgemerkt door de leerlingen.
Sinds 1986 toert Baele in de Vlaamse zalen rond met zijn producties. Met de productie ‘Als...’ was hij geselecteerd voor het
Camerettenfestival en de Wim Sonneveldprijs. En met ‘De Frits
Fricket show’ won hij de Humorologieprijs in Marke.
De jaren ‘90 waren belangrijk voor Baele. In 1992 zette hij zijn
eerste stappen in de mediawereld. Hij werkte mee aan verschillende televisieprogramma's, waaronder PVBA, Het Liegebeest en De
Droomfabriek. Nadien ging hij zich specialiseren in het ontwikkelen van verschillende typetjes: Marcel De Neudt, Rosa, Eugène
Van Leemhuyzen, Prins Filip,…
Naast televisieprogramma's is Walter ook actief op de radio,
spreekt hij reclameboodschappen in en schrijft hij jeugdboeken.
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