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Verhaal : 
 
Kruimels,,  een ‘stuk’ uit het leven van een veelkleurig trio, met  

de straat als hun thuis. 
Het is het verhaal van 3 vrouwen die opduiken uit het niets, en 
die een geschikte plaats om te bedelen zoeken. 
Voor een paar luttele centen trekken ze willens en wetens de 
aandacht, maar, zonder het zelf te beseffen, spelen ze het 
toneelstuk van hun leven, tonen ze de kruimels van hun bestaan. 
 
Ze zijn er, oog in oog met hun toeschouwers, met op hun rug en 
in hun handen alles wat ze bezitten : een enorm karton dat dienst 
doet als tapijt en waarop ze hun ‘vuilbak-huis’ neerpoten. 
Op een geheel eigen wijze, onhandig maar ook verleidend, 
scheppen ze een leefwereld met eigen codes, en het publiek 
wordt uitgenodigd om hierin binnen te treden. 
De wisselende machtsverhoudingen in hun driehoeksrelatie 
worden op een leuke manier in de verf gezet en creëren  een 
terugkerende dynamiek doorheen de verschillende scènes van 
het stuk. 
 
Zo ontwikkelen ze, vanuit de verveling, met hun driëen een 
ritmisch en visueel handenspel, een waar technisch 
bravourestukje ; een klein tweegevecht verandert zienderogen in 
een choreografische boksmatch met de vuilnisbak als ring ; twee 
‘kruimels’ bouwen samen een douche om de smerige voeten van 
de derde , met behulp van borstels, onder handen te nemen. 
Ze vormen zeker geen team als de bij elkaar gebedelde centjes 
verdeeld moeten worden, maar gaan daarentegen een hechte 
verbintenis aan om zich te verliezen in een dolle, muzikale 
opwinding, vertrekkend vanuit het niets.. 
 
Ze maken zoveel koddige, wrede, tedere of banale dingen mee, 
die groot en klein wel moeten ontroeren. 



Wat vertel len we : 
Kruimels vertelt over de wereld van de straat en de mensen die er 

elke dag moeten overleven. Wat blijft er nog over van intimiteit 
als je constant op openbare plaatsen leeft ? Is een échte 
ontmoeting tussen mensen in deze omstandigheden nog 
mogelijk ? Behoort een zekere vorm van zelfverwezenlijking 
nog tot de mogelijkheden ? Maar ook : welke onverwachte 
rijkdommen kunnen plots opduiken vanuit mensen die in zo 
moeilijke omstandigheden leven ? 
 

 
 
Kruimels is een toneelstuk dat deze vragen op een originele 

manier aankaart, met veel humor en vol emotie. Opgebouwd 
vanuit concrete situaties, is dit stuk erg realistisch, en gaat zelfs 
verder dan dat. We zien drie  dakloze vrouwen, en ook 
onmiddellijk zo herkenbaar, maar op het clowneske af. Ze 
hebben geen rode neus, maar met hun vuil gezicht en 
gescheurde nagels, gecombineerd met een hoge dosis veerkracht 
en gevoeligheid, inciteren ze in hoge mate de toeschouwer. 
Ze lijken zelfs wat op beestjes, of aparte wezentjes, 
onbestuurbaar en verrassend. 



Je waant je in een ‘cartoon’-wereld, vooral ook door de 
bliksemende reacties van de Kruimels. Deze extravagante 
reacties, hun uitvergrote onhandigheid en hun onvermogen om 
zich aan te passen, maken van dit stuk een ijzersterke 
voorstelling. 
 

                                            

 
De toeschouwer wordt 
onder handen genomen en 
raakt willens nillens sterk 
betrokken bij het stuk, 
zonder zich echter schuldig 
te voelen. De bedoeling is 
een band te scheppen met 
het publiek, maar wel een 
vrolijke en een levendige ! 
We geven ze de kans om 
hartelijk te lachen met de 3 
Kruimels, maar ook om de 
brutale poëzie te ontdekken 
en te bewonderen die kan 
uitgaan van beschadigde 
lichamen, opgevoerd op een 
toneel

Hoe vertel len we : 
Kruimels  is een voorstelling zonder woorden. 

Maar dit wil niet zeggen dat de drie vrouwen niet kunnen 
spreken…integendeel ! Hun lichaam is klankrijk, hun keel vol 
leven,  een waar vocaal gebarenspel.. 
Aangezien de Kruimels niet met zinnen communiceren, hebben 
ze een geheel eigen vorm van communicatie ontwikkeld, héél 
visueel en lichamelijk. 
Kruimels hebben het niet nodig om te praten om zich 
verstaanbaar te maken, ook niet naar de toeschouwer toe. 



 
Als Kruimels over zichzelf 
vertellen is dit tussen de 
regels door, zonder 
woorden, doorheen het 
etaleren van hun onderlinge 
verhoudingen, hun 
verhouding met het publiek, 
hun manier van reageren op 
de situaties die ze beleven. 
Hun reacties zijn erg 
brutaal, aangezien woorden 
ontbreken. Of het nu goed 
gaat of slecht, hun lichamen 
vertellen het wel. 
 
 

Er is ook een puur muzikaal aspect aanwezig in dit toneelstuk. 
Met allerhande, links en rechts bij elkaar geraapte voorwerpen, 
die enkel waarde hebben voor hen, creëren ze een ware  
ritmische symfonie. 
Deze instrumentale prestatie maakt van het stuk een echt feest . 
 



 
Wie heeft dit gemaakt : 

 
 

Kruimels  is een produktie van la “Compagnie histoires 

publiques”. 
Na een eerste straatvoorstelling “Bêtes de foire sur piste de 
danse” gaat dit gezelschap nu een stap verder met deze 
opvoering. Het thema van de marginaliteit, op een monsterlijke 
wijze uitgewerkt in het vorige stuk, wordt hier verfijnd en 
wezenlijker gemaakt. 
 
Het gezelschap bestaat uit Aurore Latour, Delphine Veggiotti 
en Julie Marchal, actrices en auteurs van het toneelstuk. 
Ze hebben les gevolgd aan het Koninklijk Conservatorium van 
Bergen/Mons. Ze vinden zich regelmatig terug in gezamenlijke 
verwezenlijkingen, elk met hun eigen ervaringen en dit op 
verschillende domeinen. 
 
Deze produktie is ontstaan mede dankzij  het wakend oog van 
Simon Gautiez  
Het ritmische en muzikale aspect werd verrijkt door Marie-
Sophie Talbot. 
Simon Gossiaux, onze bouwmeester, heeft de technische 
mogelijkheden van ons scenografisch materiaal, voornamelijk 
ons ‘vuilbak-huis’ ontwikkeld. 
Kostuumontwerpster is Bertille Gibourdel. 
 
Kruimels is mede mogelijk  gemaakt met de steun van de 

Federatie Wallonie-Bruxelles, sector  hulp bij ontwikkeling van 
straattheater. 
 



Wat hebben we nodig: 
 
Plaats waar het stuk gespeeld wordt: 
Harde, platte vloer, plat. Indien mogelijk asfalt. Toegankelijk 
voor de vuilnisbak, eens gemonteerd. 
De minimale afmetingen nodig voor de vertoning zijn 6,5 meter 
diepte en 8 meter breedte. 
Een muur op de achtergrond is aanbevolen. 
Indien meerdere voorstellingen na elkaar moet het decor 
verborgen kunnen bijven voor het publiek en onder toezicht 
staan. 
Opbouw: 
 1u30 verborgen voor het publiek. Buiten de plaats van de 
voorstelling. 
De vuilnisbak zal verborgen worden tot de aanvang van de 
vertoning op een plaats dicht bij de plek waar de voorstelling 
plaats vindt. 
We zijn zelfstandig wat de nodige techniek betreft. 
 Afbreken: 
Tijd nodig voor het afbreken op de plaats van de voorstelling : 
20 min. 
45 minuten worden gevraagd om buiten de plaats van 
voorstelling  af te breken of om opnieuw het decor op te 
bouwen..  
Duur van de vertoning : 
 40 minuten 
Aantal toeschouwers: 
 200 personen 
Minimum tijd nodig tussen de begintijd van 2 vertoningen: 
2 uur 
Loge : 
Een gesloten loge met een lavabo en een spiegel, dichtbij de 
plaats waar de voorstelling gespeeld wordt. 
 



 
Prijs van de voorstel ling 
 
1200 euros 
 
Verminderde prijs vanaf 2 
voorstellingen 
 
Ten laste van de 
organisator : 
 
Catering 
Maaltijd na de voorstelling 
Logement indien nodig 
Vervoersonkosten in het 
buitenland 

 
 
 
 
Op aanvraag : 

-‐ Foto’s	  
-‐ DVD	  van	  de	  volledige	  voorstelling	  
-‐ Presentatie	  van	  de	  voorstelling	  te	  zien	  op	  You	  tube,	  7	  

minuten	  
-‐ Flyers	  

 
 



 
Contact : 
 
Aurore Latour  
0032 (0) 497 758875 
Voor histoires publiques ASBL 
58  Alfred Cluysenaarstraat 
1060 Bruxelles 
histoirespubliques@gmail.com 
 
www.histoirespubliques.com 
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TECHNISCHE	  FICHE	  

MIETTES,	  Cie	  histoires	  publiques	  

Contact	  :	  Aurore	  Latour	  0497/758775	  of	  	  histoirespubliques@gmail.com	  

Plaats	  waar	  het	  stuk	  gespeeld	  wordt	  

Harde,	   platte	   vloer,	   plat.	   Indien	  mogelijk	   asfalt.	   Toegankelijk	   voor	   de	   vuilnisbak,	   eens	  
gemonteerd.	  

De	   minimale	   afmetingen	   nodig	   voor	   de	   vertoning	   zijn	   6,5	   meter	   diepte	   en	   8	   meter	  
breedte.	  

Een	  muur	  op	  de	  achtergrond	  is	  aanbevolen.	  

Indien	  meerdere	  voorstellingen	  na	  elkaar	  moet	  het	  decor	  verborgen	  kunnen	  bijven	  voor	  
het	  publiek	  en	  onder	  toezicht	  staan.	  

Opbouw	  

	  1u30	  verborgen	  voor	  het	  publiek.	  Buiten	  de	  plaats	  van	  de	  voorstelling.	  

De	  vuilnisbak	  zal	  verborgen	  worden	  tot	  de	  aanvang	  van	  de	  vertoning	  op	  een	  plaats	  dicht	  
bij	  de	  plek	  waar	  de	  voorstelling	  plaats	  vindt.	  

We	  zijn	  zelfstandig	  wat	  de	  nodige	  techniek	  betreft.	  

	  Afbreken	  

Tijd	  nodig	  voor	  het	  afbreken	  op	  de	  plaats	  van	  de	  voorstelling	  :	  20	  min.	  

45	  minuten	  worden	  gevraagd	  om	  buiten	  de	  plaats	  van	  voorstelling	   	  af	  te	  breken	  of	  om	  
opnieuw	  het	  decor	  op	  te	  bouwen..	  	  

Duur	  van	  de	  vertoning	  :	  

	  40	  minuten	  

Aantal	  toeschouwers	  

	  200	  personen	  

	  Minimum	  tijd	  nodig	  tussen	  de	  begintijd	  van	  2	  vertoningen	  

2	  uur	  

Loge	  	  

Een	  gesloten	  loge	  met	  een	  lavabo	  en	  een	  spiegel,	  dichtbij	  de	  plaats	  waar	  de	  voorstelling	  
gespeeld	  wordt.	  



	  


