50 jaar Stalstudio-Kato!
Een start genomen in de Stal…
Er zijn wel enkele beroepsacteurs die hun eerste stappen op de Stalscène zetten en die hier de smaak te
pakken hebben gekregen om van hun “hobby” hun beroep te maken… Bezeten door toneel, noemen ze dat.

Marinelle De Winne, 1976 – ‘79 > ook haar naam werd in die periode aangepast tot “Nelle”
Speelde mee in “Het ei”, “Het effect van gammastralen op maanbloemen”, “De familie Toth”, “Don Juan
terug uit de oorlog”, (actrice en co-regisseur met Leo) “De Mandarijntjeskamer”
Keerde terug in ’91 co-regie met Leo: “Acht stomme weken” en in ’91 regie van “Een vrouw aan het been”, ’93
regie van “Justitiepaleis”.
In 1998 werd ze full leerkracht en artistieke leider tot in juni 2018. Regies: “Reis rond de wereld in 80 dagen”,
“Geslacht Geslaagd”, “Puin der Lusten”, “Centschouwburg”, “Camping Biz’Amor”, “Sweet November”,
“Stalcatraz”, “Een Hoop Hoop”, “De Jossen”, “Stalker”, “Monaloog”, “Scheidhuwelijk”, “Martino”,
“Flatrelatie”, “Mosselen”, “La Devina Hysteria”, “Van het Kastje naar de Muur”

Peter Vanden Eede, 1982 – 85
Speelde mee in “Kabaal in Chioggia” en “Varkens”

Kristien De Proost, 1995 - ’96
Speelde mee in ”Station Service”
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Vanya Wellens, 1996 - ‘98
Speelde mee in “Interiors”
Teruggekeerd in 2001 om haar laatste jaar (Hogere Graad) af te maken.
Speelde mee in “Na de regen”, “Geslacht Geslaagd”, “De vrouwen van Duschamp”, “De Wesp”, “Huit
Femmes”, “Sweet November”, “Monaloog”, “Kakofonie”

Benny Ceuppens, 2003 - 2006
Speelde mee in “O Hel”, “Centschouwburg”, “Zwart op Wit”, “Camping Biz’Amor”, “Stalcatraz”

Bram Van Der Keelen, 2005 – 2006
Speelde mee in “Zomernacht”, “Stalcatraz”
Keerde in 2013 terug als gastregisseur van “The Beauty Queen of Leenane”

Sid Van Oerle, 2006 – 2008
Speelde mee in “Zomernacht”, “Stalcatraz”, “De Stoel”, “Een Hoop Hoop”
Keerde in 2012 terug als gastregisseur van “Das Kalte Kind”
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