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THEATER

10. MINFIN FISCAAL ATTEST BEHAALD - VOLTOOID

EEN WERK VAN PAULINE D'OLLONE

GEREGISSEERD DOOR PAULINE D'OLLONE

MET MARIE BOS, HÉLOISE JADOUL, JÉRÉMIE SISKA, PIERANGE EN BUONDELMONTE

Drie fabels…

Les amoureux

Een jongen (HIJ) ontmoet een jong meisje (ZIJ) en wordt halsoverkop verliefd. Hij verafgoodt haar en dicht haar de meest perfecte, pure
en goddelijke kwaliteiten toe. HIJ lijkt soms vast te zitten in een nachtmerrie en moet allerlei obstakels overwinnen waardoor HIJ steeds
fanatieker
en obsessiever een relatie najaagt met dit goddelijke wezen. ZIJ probeert die illusie van perfectie
in stand te houden, maar de constante druk drijft haar uiteindelijk tot zelfmoord. Overmand door verdriet blijft HIJ steken
in een morbide adoratie van een perfectie die niet bestaat.

Les groupes sectaires

LAURENT is een veertigjarige westerling die online op zoek gaat naar de liefde. Hij rijgt de ene desillusie na de andere aan elkaar,
telkens volgens
hetzelfde patroon. Hij ontmoet een fantastische vrouw op het internet, ze belooft hem de eeuwige liefde maar kan hem niet ontmoeten
door een gebrek
aan geld, hij stuurt geld voor een visum, paspoort, vliegticket, …
En daarna niets meer… Doodse stilte aan de andere kant. Na al die mislukte pogingen zoekt hij ten einde raad de hulp op van MARINA,
een online relatiecoach.
Ze mailen geregeld heen en weer. MARINA’s invloed op LAURENT en op zijn omgeving wordt steeds groter en neemt uiteindelijk
buitensporige proporties aan.
Ze blijkt een charismatische goeroe te zijn van een sekte die een veilig leven belooft in een hyper- geconnecteerde wereld.
Maar de ene na de andere technologische storing strooit roet in het eten.

L’ascension d’un despote

Een LEERLING-DESPOOT, die geplaagd wordt door een zwakke gezondheid, wil dictator worden. Ze droomt van macht, erkenning en
glorie. Samen met haar communicatieadviseur volgt ze een cursus bij een specialist in dictatoriale macht: DE GASTHEER. Beetje bij
beetje krijgt ze alle tools aangereikt voor een geslaagde dictatuur. Wanneer ze het in de praktijk toepast, verwerft ze al snel prestige en
macht. En dat gaat des te makkelijker omdat de bevolking ongelooflijk verzwakt is en zit te wachten op een charismatische redder om
hen te leiden.
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