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CAMERATA PRODUCTIONS VZW 
 
Camerata Productions vzw is een regionale non-profit producent van theaterstukken, musicals, concerten, 
(kort-)films en live events. Als multidisciplinaire culturele organisatie heeft Camerata sinds 2008 dan ook tal 
van projecten geproduceerd, gecreëerd en geëxploiteerd. 
 
Om de kwaliteit en professionaliteit van de producties te garanderen wordt iedere productie artistiek en 
zakelijk nauwkeurig uitgetekend en op het hoogste niveau opgevoerd, waardoor elke voorstelling een 
totaalervaring wordt voor iedere bezoeker. Camerata Productions staat er dan ook graag garant voor dat 
iedere productie een harmonieus samenspel is tussen bedenkers, uitvoerders, technici en medewerkers, 
waarbij de liefde en passie voor live entertainment en podiumkunst centraal staan. De algemene leiding is in 
handen van Stijn De Wolf die projectmatig mag rekenen op professionelen als Joris De Beul, Mark Tijsmans, 
Hakan Quintelier, Deborah De Ridder en Frank Van Laecke. 
 
Na onze succesproducties “Beauty and the Beast”, “EQUUS”, “Rutter, about Dragons and Willows”, “A 
Christmas Carol”, “Bach, in concert”, “Peter Pan”, “In de Ban van het Bos” en “’t Schrijverke” staat ons 
bezoekersaantal voor onze podium- en audiovisuele projecten op maar liefst 45 000 toeschouwers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THEATERSPEKTAKEL KARMELIET 
 

Het theaterspektakel “Karmeliet” is een nieuwe creatie dat een fictief verhaal verteld dat los gebaseerd is op 
het ontstaan van het bier in het Karmelietenklooster van Dendermonde. Daarnaast is er nieuwe muziek 
gecomponeerd en zal er gebruik gemaakt worden van kostumering, decor, paarden en special effects. 
De voorstelling wordt volledig live gebracht, uitgezonderd de muziek die op voorhand ingespeeld is door een 
20-koppig orkest en vocaal ondersteund door 24 koorzangers. 
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OPVOERINGSLOCATIE 
 
De repetities en voorstellingen zullen doorgaan in openlucht in het park van het kasteel van Opdorp, dat 
eigendom is van Capelderij vzw. Dit is een MFC dat jongeren tot 21 jaar met gedrags- en emotionele 
problemen een dagbesteding, begeleiding of verblijf aanbiedt. Omdat Camerata Productions vzw de werking 
van dit centrum wilt steunen schenkt Theaterspektakel Karmeliet ook 1 euro/bezoeker aan dit centrum. 
 

ADRES:  Kasteel van Opdorp (Capelderij Vzw) 
  Vekenstraat 1 
  9255 Buggenhout 
 
PARKING: In de omliggende straten: Dries, Damstraat of Vekenstraat 

è VOOR DE VOORSTELLINGEN ONTVANGEN JULLIE EEN PARKEERKAART DIE 
TOEGANG GEEFT TOT DE EVENEMENTSPARKINGEN IN DE DAMSTRAAT. 

 

 
 
REPETITIES 
 
Achteraan in deze infobundel vinden jullie de algemene repetitiekalender voor dansers en figuratie.  De 
effectieve invulling van de repetities (en wanneer wie exact moet komen) ontvangen jullie later via mail. Wel 
willen we nu al vragen ALLE REPETITIEDAGEN vrij te houden. 

 
GOED OM TE WETEN 
 

ü ALLE repetities gaan door in openlucht op het speelvlak. Voorzie steeds stevig schoeisel 
ü Afhankelijk van het WEER is ook zonecrème of regenbeschermende kledij aangewezen 
ü Gelieve steeds op TIJD TE KOMEN en, indien afwezig, dit ALTIJD op voorhand te melden aan de 

productie. Dat maakt het voor iedereen leuk werken ;) 
ü Eens de repetities gestart zijn ontvangen jullie allemaal een zak met leuke gadgets en een t-shirt 

van de productie. Nadien zal bekeken worden of en hoeveel tickets we kunnen schenken. 
ü Tijdens de repetities en voorstellingen is iedere medewerker verzekerd. Info en papieren 

hieromtrent zijn steeds te bekomen bij de productie 
ü Medewerkers die genieten van een vervangingsinkomen raden wij aan, indien nodig, hiervoor alles 

in orde te brengen met de RVA of je uitbetalingsinstelling. 
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HET VERHAAL VAN THEATERSPEKTAKEL KARMELIET 
 
“Een fictief verhaal binnen de historische krijtlijnen” 
 
Buggenhout. Begin 17de eeuw. 
 

Het inquisitiekorps komt terecht in het land van Dendermonde en het duurt niet lang voor er ook in 
Buggenhout verschillende inwoners verdacht worden van ketterij. Zo wordt de moeder van Pieter, de 15 
jarige molenaarszoon, verdacht van hekserij en veroordeeld tot de brandstapel. Pieter contacteert zijn broer 
Alexander, die seminarie volgt. Alexander is net op tijd om met gemengde gevoelens afscheid te kunnen 
nemen van zijn moeder voor de executie. Wanneer de vrouw wordt weggevoerd komt het tot een openlijke 
confrontatie tussen Bernard Gui, de hoofdinquisiteur, en Broeder William van de lokale Buggenhoutse 
kerkgemeenschap. Hij gelooft niet in deze slachtrechtbank van de Kerk. Alexander keert terug naar het 
seminarie. 
 
Samen met de Zusters van Liefde zorgt Broeder William voor onderdak voor iedereen die onschuldig van 
ketterij wordt verdacht en gebruikt de boskapel als schuiloord. De groep onderduikers groeit gestaag en 
wanneer er een nieuwe familie toetreedt leert Pieter de mooie Elise kennen, waarvoor hij al snel gevoelens 
krijgt die hij niet kan verwoorden. Maar de vluchtelingen worden gevonden en in pure waanzin laat Bernard 
Gui grote delen van het bos in brand steken, waarbij de vermeende ketters in het grootste geheim hun 
toevlucht moeten nemen tot de Karmelietenabdij van Dendermonde. Achter de gesloten deuren van de 
abdij zijn de vluchtelingen niet alleen onaantastbaar,maar ook onvindbaar voor het inquisitiekorps. Maar 
Bernard Gui voert een meedogenloze strijd: hij laat Alexander terugkomen uit het seminarie om via zijn 
broer Pieter de schuilplaats te weten te komen. En laat hij het Vaticaan een brief rondzenden in het Land van 
Dendermonde dat alle steun aan de vermeende ketters verbied. De kerkelijke druk wordt quasi onhoudbaar 
op de Karmelietenorde en bovendien kunnen ook de onderhoudskosten van de talloze vluchtelingen niet 
meer gedragen worden door de Karmelieten. Broeder William en de vluchtelingen beginnen in het geheim 
bier te brouwen, dat ze al smokkelend verkopen. 
 
Alexander, die een persoonlijke triomf wilt in het licht van zijn geestelijke studies, voert een eigen onderzoek 
naar de vluchtelingen en komt de smokkelwaar op het spoor. Hij besluit Bernard Gui in te lichten, waarmee 
hij niet alleen de vluchtelingen maar ook zijn broer verraadt. Broeder William neemt alle schuld op zich. 
Wanneer de Graaf van Vlaanderen zich inmengt in het proces wordt Broeder William slechts veroordeeld tot 
levenslange gevangenisstraf in plaats van de gebruikelijke doodstraf. De haatgevoelens van Bernard Gui 
tegenover William hebben hun kookpunt bereikt en het duurt dan ook niet lang voor William in de 
gevangenis in alle geheim bezoek krijgt van een op wraak zinnende Bernard. Op het zelfde moment loopt het 
in Buggenhout tot een hoogoplopende ruzie tussen Alexander en Pieter over het kerkelijk aandeel in deze 
hele situatie. Hierdoor komt het tot een gevecht tussen Bernard Gui en Broeder William enerzijds en 
anderzijds tussen Pieter en Alexander. 
 
Door een stom ongeluk laat Bernard Gui tijdens het gevecht het leven en, aangezien niemand op de hoogte 
was van Bernards bezoek, besluit William samen met de kapelaan van de gevangenis het levenloze lichaam 
van Guy uit te schrijven als dat van William. Niemand weet iets over de verdwijning van Bernard Guy en 
zonder hoofdinquisiteur is het Inquisitiekorps gedwongen het land van Dendermonde te verlaten. 
 

Er wordt een groot volksfeest ingericht in Buggenhout en Pieter durft eindelijk zijn gevoelens voor Elise te 
uiten. Niet veel later komt de goedgemutste bierverkoper Karmeliet het dorp binnen.  Het is William die een 
nieuwe naam heeft aangenomen en zijn brouwershobby heeft geregulariseerd bij de Graaf Van Vlaanderen. 
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CREATIVES 
 
 

Regie & Scenario   Stijn De Wolf 
Choreografie & Staging  Hakan Quintelier 
Muziek     Pieter Van Baeveghem 
     Bert Van Weyenbergh 
Muzikaal Leider   Jeffrey De Block 
Geluid     Phillippe Peirsman(Twin4U) 
Grime Ontwerp   Sara Joris 
Kledij Ontwerp    Annie De Saedeleir 

  Lut Ost 
Decor Ontwerp    Bram Buytaert 
 
 
 

CAST 
 
 

Broeder William  Joris De Beul 
Bernard Gui   Stef Buys 
Abt Benedikt  Guido Keppens 
Pieter   Jasper Van Doren 
Elise    Nele Vanden Boer 
Alexander   Sam Wauters 
Lysebet   Karolien Drieghe 
Geeraard   Filip Van Ransbeke 
Corneel   Luc Vermeir 
Zuster Philomena  Chris Baeyens 
Graaf Van Vlaanderen Quito Vanroose 
Verkoopster  Veerle Cool 
Rechter   Dirk Lissens 

 
 
PRAKTISCHE GEGEVENS 
 

Graag bundelen we alle informatie van dit project: 
 
Naam 
Producent 
 
Speeldata 
 
 
 
 
 
Locatie 
Verwachte opkomst 
Toegangsprijs 
 
 
Website 
 
 
Productie 

Theaterspektakel “KARMELIET” 
Camerata Productions vzw 
 
Woensdag 22 augustus 2018 (AVANTPREMIERE - OV) 
Donderdag 23 augustus 2018 (PREMIERE) 
Vrijdag 24 augustus 2018 
Zaterdag 25 augustus 2018 
Zondag 26 augustus 2018   
Maandag 27 augustus 2018 

Kasteel van Opdorp 

+/- 3200 bezoekers 
19 euro (NORMAAL TARIEF – EXCL. ADMIN. KOST) 

16 euro (VERLAAGD TARIEF – EXCL. ADMIN. KOST) 

 
www.theaterspektakel-karmeliet.be 
www.camerata-productions.be 
 
Tom Malfliet 
+32 (0) 486 52 54 69 
tom.malfliet@camerata-productions.be 
 
Lauro Crijns 
 
lauro.crijns@camerata-productions.be 
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REPETITIEKALENDER 

zondag 5 augustus 2018 13u00 - 18u00 Repetitie figuranten + dansers MFC Capelderij 
maandag 6 augustus 2018 19u00 - 22u00 Repetitie figuranten + dansers MFC Capelderij 

dinsdag 7 augustus 2018 19u00 - 22u00 Repetitie figuranten + dansers MFC Capelderij 
woensdag 8 augustus 2018 19u00 - 22u00 Repetitie figuranten + dansers MFC Capelderij 

donderdag 9 augustus 2018 19u00 - 22u00 Repetitie figuranten + dansers MFC Capelderij 
vrijdag 10 augustus 2018 GEEN REPETITIE   

zaterdag 11 augustus 2018 13u30 - 18u00 Montage MFC Capelderij 
zondag 12 augustus 2018 13u30 - 18u00 Montage MFC Capelderij 

maandag 13 augustus 2018 GEEN REPETITIE   
dinsdag 14 augustus 2018 19u00 - 23u00 Doorloop MFC Capelderij 

woensdag 15 augustus 2018 19u00 - 23u00 Doorloop MFC Capelderij 
donderdag 16 augustus 2018 19u30 - 23u00 Doorloop MFC Capelderij 

vrijdag 17 augustus 2018 19u30 - 23u00 Doorloop MFC Capelderij 
zaterdag 18 augustus 2018 GEEN REPETITIE   

zondag 19 augustus 2018 13u00 - 18u00 Repetitie Special Effects + Doorloop MFC Capelderij 
maandag 20 augustus 2018 19u30 - 23u00 Doorloop MFC Capelderij 

dinsdag 21 augustus 2018 19u30 - 23u00 Doorloop MFC Capelderij 
woensdag 22 augustus 2018 19u30 - 23u00 Doorloop (of AVANT PREMIERE) MFC Capelderij 

donderdag 23 augustus 2018 19u30 - 23u00 PREMIÈRE MFC Capelderij 
vrijdag 24 augustus 2018 19u30 - 23u00 Voorstelling 1 MFC Capelderij 

zaterdag 25 augustus 2018 19u30 - 23u00 Voorstelling 2 MFC Capelderij 
zondag 26 augustus 2018 19u30 - 23u00 Voorstelling 3 MFC Capelderij 

maandag 27 augustus 2018 19u30 - 23u00 Voorstelling 4 MFC Capelderij 


