Persbericht: Kurt Defrancq 200 keer op de planken met
“De Buitenkant van Meneer Jules”.
Op dinsdag 23 april om 20.30 uur staat
acteur Kurt Defrancq in Lier voor de 200e
keer op de planken met de intimistische
monoloog ‘De Buitenkant van Meneer Jules’
(uitgeverij Vrijdag), naar de succesvolle
novelle van Diane Broeckhoven. Jan Verbist
regisseert. De novelle verscheen in 2001,
en is ondertussen wereldwijd in zestien
vertalingen verschenen, waarvan de meest
recente een Turkse uitgave is.

HOE “DE BUITENKANT VAN MENEER
JULES” ZIJN EIGEN LEVEN BEGON TE
LEIDEN IN HET THEATER
Kurt Defrancq brengt op meesterlijke wijze deze
intieme vertelling over liefde en dood op het
toneel, met een minimum aan middelen maar met
een maximum aan inleving en inzet. Hij toerde
met de monoloog langs vele Vlaamse Culturele
Centra, bibliotheken en kleine theaterzalen,
maar trad ook in o.a. Bratislava en Parijs op voor
Vlaamse inwoners. Momenteel trekt hij met ‘Jules’
door Nederland voor het project ‘Theater in de
Kamer’.

ZINDEREND VERHAAL OVER LEVEN EN DOOD
Op een ochtend stelt de bejaarde Alice vast dat haar man dood op de bank zit. Omdat ze het besef langzaam wil
laten doordringen, belt ze de hulpdiensten nog niet. Ze denkt terug aan hun intens vervlochten leven. Wanneer een
buurvrouw aan Alice vraagt op haar autistische zoon te passen, dreigt haar stil arrangement in het honderd te lopen.
Maar de jongen neemt haar onrust weg met zijn naïeve, heldere kijk: “Meneer Jules is weg. Dit is de buitenkant van
Meneer Jules.” Acteur Kurt Defrancq vertelt in dit haast onbeweeglijk tafereel, in een tekst die zindert van intimisme,
deze ontroerende mix van gemis, aanhankelijkheid en heimwee.

BENEFIETVOORSTELLING
De beneﬁetvoorstelling, in aanwezigheid van de auteur, heeft plaats in dezelfde theaterzaal waar ook de eerste
voorstelling werd gebracht, op 12 november 2009. Ondertussen is deze geheel uit eigen middelen en met vrijwilligers
tot een nieuwe ontmoetingsplaats verbouwd. De opbrengst van deze avond gaat naar de vernieuwde theaterzaal.

200STE VOORSTELLING “DE BUITENKANT VAN MENEER JULES” – PRAKTISCH
23 april 2013 in vzw ‘Den Bril’, Bril 6, Lier. Reserveren: www.denbril.be of tel. 03 480 48 27. Monoloog gebracht door
Kurt Defrancq
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