
Pappie, dagboek van het vergeten 
THEATERVOORSTELLING MET LUK DE BRUYKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wekelijks gaat Luk in het lege ouderlijke huis op bezoek om de post op te halen.  
Zijn ouders zijn opgenomen in een rusthuis.  Dit is het vertrekpunt om aan de  
keukentafel oude en nieuwe verhalen te reconstrueren.  
In  deze  voorstelling verhaalt Luk De Bruyker  hoe  hijzelf, mammie en pappie    
omgingen met de aftakeling van de man waarmee hij een heel bijzondere relatie 
had.  
Luk De Bruyker vertolkt als poppenspeler zowel de rol van mammie en pappie, 
maar is in de voorstelling ook vooral zichzelf: de verteller, die af en toe een sneer 
geeft naar hoe de maatschappij in het algemeen, en de huisdokter van mammie 
en pappie in het bijzonder, met dementie omgaan. Die sneren zijn niet belerend en 
moraliserend, maar kort en scherp. Een ‘rollercoaster’ aan emoties op scène .  
Volkstheater met een lach en een traan. 
 
Wanneer  donderdag 27/9/2018—20u (deuren 19u30) 
Waar   Theater Tinnenpot— Tinnenpotstraat 21—9000 Gent 
Prijs   €10 (VVK) - €12  
Reserveren info@kontaktbejaarden.be — 0485 388 654 (bel of sms) 
Info  www.kontaktbejaarden.be 
 

 
Kontakt-Bejaarden is een vrijwilligersorganisatie die de  
vereenzaming in Gent wil verminderen.  
Al meer dan 50 jaar slaagt ze er in mensen in beweging te bren-
gen om het isolement van ouderen in de stad te doorbreken.  
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