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Terugblik op het theaterkamp met deelnemer Jonas 

Het landjuweel is voor een 35-tal jongeren meer dan een theaterfestival. Gedurende vijf dagen 
genieten ze van een heus theaterkamp begeleid door JongDOEK. Jonas De Cauwer van 
TGoesting loopt gedurende deze vijfdaagse voor het eerst ‘bewust’ rond in Oostende en vertelt 
ons meer over zijn ervaringen met het landjuweelfestival. 
 
“Doordat we met ons theaterstuk, Zinne, geselecteerd waren voor de longlist van het 
Landjuweelfestival kregen we de kans om tijdens het festival een workshoptraject van vijf dagen 
te volgen. Ik zag dat persoonlijk enorm zitten omdat ik zelf nog nooit een theaterkamp gedaan 
heb en ik vind het tot nu toe heel aangenaam.  
 
De locatie bevalt me ook zeker. Oostende is een stad met veel mogelijkheden waar momenteel 
veel te doen is en ook de jeugdherberg valt mee. Ik heb nog niet slecht geslapen, maar dat kan 
ook zijn omdat ik er telkens vrij laat in lig (lacht).  
 
In de voormiddag volgden we workshops waarin we in verschillende groepen aan een 
toonmoment werkten dat we vandaag zullen opvoeren. De workshops zaten heel goed in 
elkaar. Pascal is een boeiende lesgever die me veel nieuwe inzichten heeft gegeven over 
verschillende manieren waarop je kan acteren of zelfs nieuwe methodes om vanuit het niets 
een stuk te maken.  
 

In de namiddag en ’s avonds waren vaak allerlei activiteiten 
gepland zoals een stadsspel, Kubb tornooi op het strand of een 
gamenight, die allemaal heel tof waren. Daarnaast konden we 
naar voorstellingen van het festival gaan kijken, wat ik zelf heel 
fijn vond. Het is tenslotte een theaterfestival en ik vind het 
belangrijk om dan effectief ook andere stukken te bekijken en 
mijn mening erover te vormen.” 
 

  

 

 

   

 

 

 

Komt dat zien  

Vandaag  

Zondag 5/11/2017 

Stadswandeling 

Twee (t)huizen, één gids 

10.00u-15.00u 
(Vertrekpunt  
CC De Grote Post) 

Toonmoment jongeren 
Grenzeloos Golvend 

14.00u-15.00u 
CC De Grote Post  
(zaal Dactylo) 

 

 

 

Theater Krakeel speelt 

Nachtelijk Symposium  

14.00u-15.00u 
CC De Grote Post 
(zaal De Grote Post) 
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Terugblik op het festival met bezoekster Rachel 
 
Op dinsdagavond 31 oktober kwam Rachel Gers met haar Theatergroep Hoogspanning en een vrachtwagen met drie ton kranten, 
aan in Oostende. Klaar om het Landjuweelfestival plechtig te openen met hun voorstelling Pygmalion. Vandaag, vijf dagen later, 
blikt Rachel terug op hun eerste kennismaking met het Landjuweelfestival.  
 

Tijdens hun verblijf in Oostende bezocht de groep elke dag twee 
voorstellingen en uit elke vertoning haalde Rachel wel iets goeds. 
Tijdens Show genoot ze enorm van de performance van een koppel dat 
publiek speelde. Volgens haar een stuk op zich. Bij De Naam genoot ze 
dan weer van de overgave waarmee gespeeld werd en ook de 
presentatie en prestatie van Vrouwens verdienen een pluim. Al had 
Rachel een dubbel gevoel bij het vele eten dat op het podium werd 
verpletterd. 
 
Hetgeen wat Rachel en haar kompanen gedurende het festival het 
meeste opviel, is dat zij de enige waren met een compleet decor. 
Vrijwel alle voorstellingen hadden een minimalistisch decor met enkel 
een doek of wat krukjes en bankjes. Verder zijn de vele jongeren op en 
naast het podium niet aan Rachels aandacht ontsnapt. “We kunnen 
alleen maar toejuichen dat er in het amateurtheater jonge mensen zijn 
die de fakkel overnemen.”  

 
QUOTE VAN DE DAG  

“Ik vind een duif toch minder  

sexy dan een meeuw.”  
Ann Perneel (coördinator Landjuweelfestival)  

 05-11-2017 

GISTEREN OP HET LANDJUWEELFESTIVAL:   

GEZELLIGHEID TROEF TIJDENS STUKLEZEN!   

Elf mannen en vrouwen zitten over hun tekst gebogen in de Panorama-bar 
van CC De Grote Post. Zonet kozen we uit vijf uiteenlopende stukken één 
ultiem stuk dat ons het meeste aansprak. Nu lezen we zorgvuldig luidop 
onze replieken door. De ene met een schorre stem, de ander leest bedeesd. 
Letters op papieren worden tot leven gewekt. We bevinden ons in een 
ziekenhuis. Ken kreeg net een auto-ongeluk en is bijna volledig verlamd. Hij 
wil niet meer verder.  

De dood blijkt zijn enige redding, voor de behandelende arts is dit geen optie. Het stuk navigeert ons door vreselijke 
keuzes en ontredderende antwoorden. We lezen Op leven en dood van Brian Clark. Nadien bespreken en bediscussiëren 
we de inhoud en concluderen dat de tekst ons anno 2017 niet helemaal meer kan bekoren. Het is eerder een didactisch-
belerende tekst, waar er weinig ruimte is voor verbeelding van de toeschouwer. Uiteraard is stuklezen een heel fijne 
manier om theaterstukken gezellig samen te lezen. 

 We zien jullie graag weer op het Landjuweelfestival 2018 volgend jaar in Genk! 
Het Landjuweel wordt in 2018 voor de 82ste keer georganiseerd en vindt plaats van woensdag 31 
oktober tot en met zondag 4 november 2018 in Genk. Markeer dit alvast in je agenda! 

Rachel wordt geïnterviewd door Liza en Alice van JongDOEK 
©Imke Vannuffelen 


