
Flits!

Filmacteurs

Chris Stijn Luyten Gert Joachim Snyers Sofi e Wine Assel-

berghs Evi Jessie Bervoets Nick Jan Hardies Ferre Wouter 

Van Os Lies Joske Beckers Meisjes op de fi ets Immele 

Bosman en Natacha Coen Man aan kruispunt Gert Van Putte 

Jongeren in auto Erica Coolsaet, Sven Deckers en David 

Piedfort Ouders van Lies Luc De Wit en Greet Verbruggen 

Zussen van Lies Tinneke Elinck en Yuni Mahieu 

Foto’s

Koen Broos

Promo en boekingen live-voorstellingen:

Saar Vangeel   gefl itst@yahoo.com   T. 0497 94 03 03

een verjaardag… 
twee goede vrienden…
een verrassingsfeest…
wat begint als een schitterende avond…
eindigt in een nachtmerrie

 Flits!

Een multimediale theatermonoloog
met de uitstraling van een videoclip.

voorstellingen nu uit op dvd.
Na meer dan tweehonderd 

 
Met muziek van Triggerfi nger, Ruben Block, 
X-legged Sally, Mauro Pawlowski, A Brand, 
Think of one, Daan, fwap en An Pierlé.

Productie 
Ouders van Verongelukte Kinderen vzw

Concept, tekst en spel 
Wim Geysen

Speladvies 
Peter Van Gucht

Technische ondersteuning
Frank Jennes

Ontwerp en montage fi lmbeelden
Gill Matthyssen

Realisatie DVD
Jan Van Hulle, Igor De Baecke

‘Deze theatervoorstelling werkt’  De Standaard

‘Aangrijpend’  VRT-Journaal

‘Een beklijvende theatermonoloog’  De Morgen

Een monoloog door Wim Geysen in opdracht 
van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw

info: www.wimgeysen.be



 Flits!

Wim Geysen is auteur en theatermaker. 

Hij debuteerde in 1997 met de roman Lek, die 

werd genomineerd voor de ASLK-debuutprijs. Nadien volg-

den Vuur en Spiegelschrift (i.s.m Bart Demyttenaere). Deze 

romans werden bewerkt tot theaterstukken die de auteur 

zelf op de planken bracht in scholen en culturele centra. 

Daarnaast schreef hij diverse andere toneelteksten. In 

september 2004 verscheen Zonder afscheid, een boek 

gebaseerd op getuigenissen van ouders, broers en zussen 

van jonge verkeersslachtoffers. Dit boek kan - al dan niet 

samen met de didactische werkmap van fl its! - door scholen en 

verenigingen worden gebruikt voor een verdere bespreking van 

het thema verkeersveiligheid.

Bestelbon
Ja, ik bestel ____ exemplaren van de DVD Flits! aan 
20 € per stuk (exclusief verzendkosten).
(Voor bestellingen vanaf 100 DVD’s: 10 €/stuk)

Naam:  _____________________________________________________

Straat + Nummer: ____________________________________________

Postcode: ___________________________________________________

Plaats: ______________________________________________________

Ik stort: ______ x ____ € = ________ € op rekeningnr. 747- 0154009 - 97  
              van OVK vzw met vermelding DVD fl its!

&

www.wimgeysen.be

Ouders van Verongelukte Kinderen 
vzw verleent hulp en bijstand aan families 

van jonge verkeersslachtoffers. De vereniging 

biedt morele steun aan de getroffen families 

via de tussenkomst van lokale vertegenwoor-

digers die zelf ouder zijn die een soortgelijk 

drama hebben meegemaakt. Daarnaast 

staat OVK vzw de getroffen families bij in hun 

contacten en relaties met diensten en instel-

lingen waarmee zij worden geconfronteerd. 

Naast deze prioritaire doelstelling zet de 

vereniging zich actief in voor de bestrijding 

van de verkeersonveiligheid. OVK vzw werkt 

hiervoor samen met verenigingen, groepen en 

instellingen die zich inzetten voor een grotere 

veiligheid van de zwakke weggebruiker, in het 

bijzonder het kind.

vzw Ouders van Verongelukte Kinderen

Tervurenlaan 268A - 1150 Brussel

T. 02 780 29 42

www.ovk.be

Verstuur de volledig ingevulde bestelbon naar:
vzw Ouders van Verongelukte Kinderen

Tervurenlaan 268A - 1150 Brussel

Of mail uw bestelling naar: fl its@ovk.be


