De Schildgroep speelt

Schildjer Melk
Heeft u het al gehoord? Wat is er in ons dorp aan de hand? Iedere dinsdagavond is De Pompel
een verzamelplaats van bijzondere types en wonderlijke mensen. Ofwel: de Schildgroep
repeteert voor Schildjer Melk.
Terwijl heel Nederland gebukt gaat onder de voortdurende crisis en de bodem beeft als nooit
te voren zijn we bezig om de jaarlijkse toneeluitvoering van de Schildgroep een extra
dimensie te geven. Theater op 3 locaties.
In Schildjer Melk wordt het wel en wee van gewone en bijzondere Schildjers gevolgd. Het
is de dag van het 75e jarig jubileum van de plaatselijke melkpakkenfabriek. Dat jubileum
wordt deze dag groots gevierd. Al snel blijkt, dat het niet zo goed met de fabriek gaat als
directeur Joris Vlotterman ons wil laten geloven. Waarom is hij niet eerlijk?
Het is de hechte dorpsgemeenschap, die ervoor zorgt dat de sluiting van de fabriek geen
catastrofe wordt, want de echte Schildjer ziet nieuwe mogelijkheden in verloren kansen en
zoals Willy altijd zegt: as’t nait gait zoas’t mot dan mot’t moar zoas’t gait.
Schildjer Melk is een mengeling van verzonnen realiteit en ware fictie, een bespiegeling
van een dorpsgemeenschap hier of elders. Voor de echte Schildjer zal het een feest van
herkenning zijn, voor de buitenstaander een leuke inkijk in het dorpsleven.
Er is te weinig ruimte in Schildjer Proat om alle personages voor te stellen maar ik kan u
wel verklappen, wie er zoal mee doen.
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Joris, Henk, John, Dirk met Yvonne & Yvette, maar wie zit daar onder de tafel?

