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* Uitleg prijs:

- De prijzen zijn incl. de verplaatsingskosten (waar ook in Vlaanderen).
- De prijzen zijn excl. btw 6% en excl. Sabam.

Pril geluk
Naar het gelijknamige boek 
van Guy Didelez

Auteur: Paul Coppens
Regie: Jacques Van Avermaet
Acteur: Stefanie Moens

Duur: 90 min.

Prijs:  1075

        

Technische fiche:

- Leeg podium of verhoogd speelvlak van min. 6m x 4m met neutrale achtergrond.
- Vrije parkeerplaats dicht bij podium, Verwarmde kleedkamer nabij podium
- Stopcontact bij speelvlak, algemene belichting op speelvlak.

PRIL GELUK

Eind 2006 verscheen bij uitgeverij Manteau Pril Geluk , het schrijnende levensverhaal van 
Anne Thielemans, die samen met tientallen andere kinderen haar jeugd doorbracht in een Vlaams 
opvanghuis. Dit harde +15 boek dat zich uiteraard ook tot volwassenen richt, deed heel wat stof opwaaien
en veroorzaakte al snel een golf van reacties. Telefacts, De Streekkrant, Het Laatste Nieuws, 
De Standaard, Ring TV, het Aankondigingblad, Humo...Het boek werd genomineerd voor de 
Boekenleeuw, de prijs voor het beste kinder- of jeugdboek van een Vlaamse auteur, en behaalde 

Het verhaal:

Hanne Daelemans woont in het opvanghuis Pril Geluk. Al is er van geluk weinig sprake. Het echtpaar dat 
het tehuis leidt, doet dat met ijzeren hand. De kinderen leven onder een strak regime en worden bij het 
minste zeer hard aangepakt. Simona en haar man houden er zo hun eigen methodes op na wat straffen 
betreft. Het enige wat hun interesseert is geld. Hier heeft alles zijn prijs... In Pril Geluk vertelt Hanne 
Daelemans haar verhaal van op het ogenblik dat ze bijna 12 jaar is tot wanneer ze het tehuis 
ontvlucht en op eigen benen door het leven probeert te gaan. Ze heeft het niet alleen over haar relatie 
met de andere kinderen die er verblijven, maar ook en vooral over de verschrikkingen die ze moet 
ondergaan: het slechte eten, de psychische terreur, de lijfstraffen. LEVENSVERHAAL VAN EEN KIND 
IN EEN INSTELLING, WAAR GELD PRIMEERT BOVEN ALLES. PRIL GELUK 
is een monoloog die beklijft.


