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Als we indertijd aan tafel met mijn broers en mijn zus wat te veel 
drukte maakten, wist mijn moeder er meestal een einde aan te 
maken met de opmerking: “Als ge niets te vertellen hebt, zwijg 
dan!” Het laatste jaar heb ik vaak terug gedacht aan die uitspraak, 
vooral bij weer eens een toneelvoorstelling die verdronk in louter 
vorm of  bij het lezen van een zoveelste eerlijke recensie die het 
formalisme durfde aan te kaarten. En zie, binnen het tijdsbestek 
van één week wellen langs alle kanten dezelfde oprispingen naar 
boven.
Wouter Hillaert, toch geen ouderwetse recensent, maar eerder 
een supporter van  vernieuwing, vraagt in De Standaard een 
dubbele pagina om het te hebben over ‘Zelfbevlekking op een 
podium’, een wat triviale titel, maar wat volgt is nog veel erger: 
“… zetten de regisseur en de acteurs te kakken… Noem het de 
vuile was buitenhangen, met de grap als lentefrisse verzachter… 
De voorstellingen amuseren en plezieren, zijn vaak verdomd 
goed gemaakt en weten dat ook van zichzelf… Ze stellen alles 
in het werk om te komen vertellen dat ze in wezen niets meer 
te vertellen hebben… Collectieve onmacht wordt feestelijk 
gevierd… Hier zie je veeleer kasplantjes die zichzelf  het licht 
ontzeggen… “ Uiterst streng voor die navelstaarderij.
Nog geen week later stelt Mia Doornaert in haar column de vraag 
of  je een geconstipeerde moraalridder, een verstarde traditio-
nalist bent, als je het bloot op scène meer dan moe gezien bent? 
Als ze zich ergert aan het feit dat de heldinnen van de opera’s 
‘Rusalka’ en ‘Traviata’ telkens tot hoer gedegradeerd worden? 
Als ze kritiek durft te uiten op het buitensporige ego van regis-
seurs die geen respect meer aan de dag leggen voor de meester-
werken die ze in scène zetten?
Moeten we ons misschien toch eens afvragen waarom Het Stuk in 
Leuven dezelfde week het theater buiten kiepert en voluit kiest 
voor dans? En toch ook nog blijft inzetten op beeld en geluid… 
Mijn eerste reactie was: groot gelijk! Wie zichzelf  niet serieus 
neemt, heeft niets te vertellen en dat blijft een publiek niet ac-
cepteren.
Is het niet pijnlijk dat Els Van Steenberghe, toch geen oude tante, 
het stuk ‘Lenz’ in Theater Malpertuis in de Knack Focus “een 
knap vormgegeven, secuur gecomponeerd maar te vol stuk 
noemt”, maar het ook omschrijft als dat “het weinig meer is 
dan een slag in het water”? Dat ze vindt dat de verhaallijn en 
de boeiende filosofische dialogen niet voldoende uit de verf  
komen? Dat ze een beoordeling geeft van twee op vijf  en als titel 
voor haar recensie in grote letters ‘Plenz’ gebruikt? En dan heeft 
ze zich blijkbaar niet geërgerd aan het naakt van de hoofdacteur.
Maar keren we terug naar het besluit van Wouter Hillaert: 
“Gelukkig is er in theater nog veel ander moois te zien. Het houdt 
die moeilijke zoektocht (naar de eigen functie) binnenkamers, en 
treedt pas naar buiten als het een antwoord vond, hoe ijl ook.”
We zouden dit kunnen parafraseren door te zeggen: gelukkig is 
er in het amateurtheater nog veel moois te zien. Gelukkig durven 
en kunnen we nog grote verhalen vertellen. Gelukkig hebben we 
nog veel aandacht voor ons publiek, al was het maar omdat we 
niet zonder kunnen. Hierdoor kunnen we immers ook zonder 
subsidies blijven bestaan. Laat dit een hart onder de riem zijn 
van allen die nog iets te vertellen hebben. Of  die ons pretentie-
loos kunnen laten lachen.

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Niets te 
vertellen

“ Niets te 
vertellen?

Zwijg dan!”

TODAY 
FestivalTHEATER MALPERTUIS EN OPENDOEK PRESENTEREN

ZATERDAG 26 EN 
ZONDAG 27 APRIL 2014
—
www.malpertuis.be
www.opendoek-vzw.be
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De ideale 
theaterzaal

‘Abigails Party’ - De Dijlezonen (2014)
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

Veel zalen hebben een 
‘dwingend karakter’ als 
het gaat over de opstelling 
van publiek en speelvlak. 
Toch is het soms mogelijk 

‘out of the box’ te denken en de zaal aan 
je voorstelling aan te passen – en niet 
omgekeerd.  Zo kan je ook ‘andersom’ 
spelen; het publiek op het podium, de 
spelers in de zaal - dat leidt wel eens tot 
een originele en fantastische ervaring. 
Het is ook verrassend en uitdagend als 
je de aankleding en/of  opstelling van de 
zaal kan ‘betrekken’  bij jouw stuk. Zo 
plaatste Theater Vonk ooit het publiek 
rond een grote tafel van twaalf  op zes 
meter; zodat de toeschouwers deel uit-
maakten van Ibsens dorpsgemeenschap.

We bekijken een zestal praktische 
zaken.

In eerste instantie kunnen we niet om 
de zichtlijnen heen – misschien wel 
het allerbelangrijkste in de keuze van 
een zaal. Deze bepalen namelijk wat een 
toeschouwer wel of  niet te zien krijgt. 
Soms heb je naast de tribune voor het 
publiek ook nog een podium nodig. Dit 
lijkt contradictorisch maar het kan dat 
het publiek zonder podium vrijwel niets 
van de acteurs te zien krijgt als die neer-
zitten, laat staan op de grond spelen.

Tweede cruciaal punt is de akoestiek. 
Heel frustrerend voor publiek én speler 
als de verstaanbaarheid vermindert of  
zelfs wegvalt doordat de stemmen of  
te veel geabsorbeerd worden of  te veel 
teruggekaatst (galm). Doeken zorgen 
veelal voor een afdoende oplossing.

In alle zalen gelden veiligheidsnor-
men. Als je zelf  eigenaar bent, gaan we 
er van uit dat je al een en ander geregeld 
hebt. Vanaf  vijftig toeschouwers moet je 
rekening houden met wettelijke bepa-
lingen. Informeer je goed, bijvoorbeeld 
bij de brandweer en sluit de nodige 
verzekeringen af! Ook voor minder dan 
vijftig toeschouwers, zorg je best voor 
één of  meer nooduitgangen met duide-
lijke signalisatie, brandwerende deuren 
met een pomp (zodat ze vanzelf  dicht 
vallen), noodverlichting en brandblus-
apparaten.

Ook al is de zaaleigenaar juridisch 
verantwoordelijk voor het gebouw 
en de brandveiligheid, als toneelge-
zelschap heb je zelf  ook een morele 
verantwoordelijkheid. Laat bijvoor-
beeld geen publiek in de gangen (van 
de tribune) plaatsnemen – zelfs als je 
zaal is uitverkocht en je dus met spijt in 
het hart mensen moet weigeren. Hou je 
aan de vooropgestelde maxima. Let er 
op dat mensen de zaal en de foyer vlot 
kunnen verlaten. Het meenemen van 
jassen in de zaal is eigenlijk af  te raden. 
Dit bemoeilijkt een mogelijke evacuatie. 
Richt beter een vestiaire in. Alle 
uitgangen moeten zonder problemen en 
snel bereikbaar zijn. Stapel er dus geen 
decorstukken op.

Nog even de puntjes op de i: gebruik 
geen vuur op het podium en rook niet. 
Vergeet in dit verband ook niet oog 
te hebben voor de veiligheid van de 
mensen die opbouwen. Vaak wordt er 
vanuit het principe ‘the show must go 
on’ onder grote druk gewerkt. Je wil 
het niet meemaken als een technieker 
van een ladder valt. Weet je trouwens 
dat je een geldig attest moet hebben als 
je een jenny (hoogtewerker) of  stelling 
gebruikt om spots of  decorstukken aan 
de trekken of  het grid (metalen kader) te 
hangen?  Dit geldt ook in ‘officiële’ zalen 
zoals gemeenschaps-, ontmoetings- of  
cultuurcentra.  Zo’n attest is trouwens 
makkelijk te behalen, de cursus wordt 
frequent  georganiseerd (zie o.a. bij 
www.podiumkunsten.be). Ook elek-
trische trekkenkasten mogen alleen 
door gecertificeerde mensen bediend 
worden. Officieel is het maximum 
gewicht dat een werknemer mag heffen 
vijfentwintig kilo - goed om te weten als 
richtlijn voor jouw decorploeg. Gebruik 
bij iedere spot de ‘safety’ (dat kabeltje!) 
en rol elektrische kabels op een haspel 

Erica van Hylckama en Annemie Goris

Niet ieder amateurgezelschap heeft 

zomaar een zaal te kiezen. Op 900 

theatergroepen in Vlaanderen zijn 

er  slechts een vijftig met een eigen 

zaal. Die kunnen dan vrij repetities 

en voorstellingen plannen, 

maar zijn ook verantwoordelijk 

voor het financiële beheer en de 

veiligheid. Veel groepen spelen in 

een parochiezaal, een  cultuur- of  

gemeenschapscentrum. Anderen 

staan telkens voor de uitdaging een 

zaal te zoeken. Maar wanneer is een 

zaal geschikt voor jouw voorstelling 

en publiek?
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Een eigen toneelzaal met 

alles erop en eraan

 

Een polyvalente zaal

 

Een parochiezaal 

 

Een cultureel centrum

 

Op locatie

IN WELK 
SOORT ZAAL 
SPEEL JE JE 
VOLGENDE 
PRODUCTIE?

altijd volledig af. Let bij je decorontwerp 
op materiaalgebruik. Piepschuim is 
bijvoorbeeld makkelijk brandbaar en 
begint al te ‘druppen’ bij lage tempe-
raturen. Gebruik brandvertragende 
middelen. Maak veilige manieren van 
‘aanslaan’ (hoe je een paneel of  derge-
lijke aan de trekken bevestigt). Denk na 
over veilige bevestigingen en verstevi-
gingen. Hang alles boven de hoofden 
van publiek en spelers vast met staalka-
bels of  kettingen.

Ben je van plan een ‘lawaaierige’ 
voorstelling te maken en wil je meer 
weten over de officiële geluidsnormen?  
Check dan:  http://www.lne.be/themas/
hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/
muziek/BrochureGeluidsnormen.pdf  
 
Heb je vragen rond veiligheid in het 
theater, neem dan contact op met het 
Vlaams Theater Instituut (VTi).

Ten vierde en niet onbelangrijk is het 
comfort dat de zaal biedt.
Misschien is het bijvoorbeeld niet 
zo aangewezen het publiek twee uur 
zonder pauze op harde krukjes of  op 
banken zonder leuning te laten zitten. 
En wat met zalen die veel te warm zijn 
of  juist te koud? Voor de toeschouwers 
kadert je voorstelling in het totaalcon-
cept van een-avondje-uit.  Een gezellige 
foyer met een tof  muziekje op de 
achtergrond biedt hun de mogelijkheid 
tot een fijne ontmoeting in een ontspan-
nen sfeer. Is er geen foyer voorhanden, 
voorzie dan misschien een drankje en 
knabbeltje op het speelvlak! ’t Is dat 
‘out-of-the-box’ denken, weet je wel…
Ook het comfort van de acteurs is 
belangrijk. Is het niet erg lastig voor de 
acteurs, als ze te lang moeten wachten 
in een gang voor ze op komen? Is er een 
goede loge voor hen voorzien, waar ze 
rustig kunnen zitten, zich concentreren, 
nog eens de tekst doornemen…? Is er 
goede verlichting, een grote spiegel voor 
het schminken, is er water of  koffie of  
thee voorzien? 

De bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de zaal speelt voor veel 
mensen ook een grote rol. Een parkeer-

plaats vinden voor de auto is belangrijk, 
hoewel het openbaar vervoer hopelijk 
soelaas biedt. Sommige zalen hebben 
aanpassingen voor mensen met een 
beperking. Mensen met verminderd 
gehoor zijn geholpen met een ringlei-
ding, een aantal zalen zijn toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers en hebben een 
aangepast toilet.

Tenslotte is de technische infrastruc-
tuur van de zaal superbelangrijk. Je 
kunt voor weinig geld veel technisch 
materiaal huren bij de Provinciale uit-
leendiensten.

Voor zaaleigenaars: een standaard 
technisch fiche kun je downloaden 
via http://www.stepp.be/themas.asp?id=19.  
Handig, maar wel in het Engels.

We bekijken een paar praktische 
voorbeelden onder de noemer: ‘de 
mensen naar het theater of  het 
theater naar de mensen?’

De meeste voorstellingen zijn verankerd 
op een vaste locatie. Eerder sporadisch 
gaat het amateurtheater op tournee. 
Het is altijd een grote uitdaging om de 
‘veilige’ muren van de vertrouwde zaal 
te verlaten en als acteur in te spelen 
op andere zichtlijnen, een andere 
akoestiek. . . Ook van de techniekers 
wordt een grote flexibiliteit gevraagd 
om het decor in een andere ruimte op te 
stellen, het lichtplan aan de mogelijkhe-
den aan te passen. . .
Sommige groepen gaan nog een stap 
verder. Zij spelen niet in een andere the-
aterzaal maar op onverwachtse plaatsen 
zoals een café, schuur, tent. . .of  in een 
huiskamer.

Theater Vonk kiest met het Uithaalthe-
ater (haal eens iets anders in huis dan een 
pizza of een chinees...) voor het spelen in de 
huiskamer. Uiteraard brengt deze vorm 
van theater ‘extra muros’ ook beperkin-
gen mee. Is er voldoende plaats om toch 
een aantal toeschouwers te zetten en 
zitten de toeschouwers dan niet bijna op 
de schoot van de acteurs? Is er voldoende 
licht? Is er een goede geluidsinstallatie? 
Moet je niet te veel gerief  ‘meesleuren’?

9%

25%

30%

16%

20%

Aantal respondenten: 364

Intussen staat de volgende poll op de website van 

OPENDOEK! Surf er als de bliksem naartoe en geef je 

mening! Het resultaat lees je in het volgende nummer. 

Meer info: www.opendoek-vzw.be.

De theatergezelschappen die inzetten 
op locatietheater gaan dan weer een stap 
verder. Ze hebben een ander uitgangs-
punt dan het ‘traditionele’ theater en 
werken ‘vindplaatsgericht’. Ze maken 
eigen creaties gebaseerd op het ‘echte’ 
leven; ze trekken de buurten in en 
sprokkelen waargebeurde verhalen, 
ze zetten een samenwerking op met 
specifieke doelgroepen zoals gevan-
genen, drugsverslaafden, mensen in 
armoede. . . die dan vaak ook meespelen 
in de voorstelling.

Wie locatietheater maakt, kiest voor een 
andere soort ontmoeting mét en een 
andere impact op het publiek. Het gaat 
hier om ervaringstheater op de smalle 
grens tussen fictie en werkelijkheid. 
Heel vaak weet je als publiek niet wat 
waar is en wat niet waar, wie speler is en 
wie publiek. Zo reed in de voorstelling 
‘De Bus’ van het Antwerpse Bad van 
Marie het publiek rond in een stadsbus 
van De Lijn en waren de acteurs mede-
reizigers. ‘Win een auto’, ook van Bad 
van Marie, vond plaats in een auto-
showroom waar iemand uit het publiek 
effectief  een auto won: een speler of  
een echte toeschouwer? Locatietheater 
dompelt de toeschouwer onder in een 
theaterbeleving waar hij of  zij gecon-
fronteerd wordt met zichzelf.

Voor de acteurs is spelen op locatie een 
uitdaging – weg is het geruststellende 
‘zwarte gat’ waar de toeschouwers zich 
bevinden, hier ben je heel dicht bij de 
toeschouwer of  bevind je je zelfs tussen 
hen in – en dat kan wel eens moeilijk 
zijn voor de concentratie. Weg is het 
geruststellende gekende decor, de 
speelplek is een onbekend gegeven waar 
je je weg in moet vinden. Improvisatie 
wordt heel belangrijk. Je hebt enkel 
je tekst, je tegenspeler, je improvisa-
tievermogen én je zelfvertrouwen om 
je aan vast te houden. Heel spannend 
allemaal! Maar de voldoening, als de 
voorstelling goed is, is des te groter – 
omdat de uitdaging groter was. Theater 
op locatie is letterlijk ‘out-of-the-box’ 
– niet alleen denken, maar ook spelen. 
Een ervaring die voor elk theatergezel-
schap heel verrijkend kan zijn!

“ Haal eens iets anders dan 
een pizza of chinees...”

LOGES

Waar, hoeveel...

Is er een toilet voor de acteurs? Schminkspiegel? Lavabo?

FINANCIES

Huurprijs, contract

PROMO

Worden je voorstellingen opgenomen in de promokanalen van de zaal?

FOYER

Waar kan publiek pauzeren?  Welke dranken?

Afspraken rond barinkomsten, personeel...

Is er een vestiaire?

VEILIGHEID

Zijn er maatregelen op vlak van brandveiligheid (nooduitgang, brandblussers,  

rookmelders,...). Hoe veilig is de elektrische installatie?

T ECHNISCH

Vergeet de technische fiche niet te vragen

Licht:: hoeveel spots, welke, mengtafel

Geluid: wat is er aanwezig?  PA, cd-spelers, micro’s...

Beamer,...

Zijn er trekken, een grid en wat is de maximum toegestane belasting?

Is er een technieker van de zaal aanwezig bij opbouw en/of afbraak, tijdens de 

voorstellingen? Contactgegevens.

Worden er specifieke eisen gesteld op vlak van brandveiligheid?  Bijvoorbeeld: 

de vereisten het decor te behandelen met brandvertragende spray?

ZAAL

Afmetingen speelvlak (ook hoogte ) / podium

Coulissen

Fonddoeken, manteau, poten, friezen aanwezig?

Is er een ‘jenny’ of zijn er veilige ladders?

Verwarming?

Contactgegevens zaalverantwoordelijke, ook ‘s avonds

Afspraken rond sleutels, wie opent, sluit, begin- en einduren

Wie doet de poets?

Planning van de repetities, voorstellingen

Is er geluidsoverlast van/voor buren?

Is er een ticketbalie of ontvangsttafel?

Parkeermogelijkheden publiek en spelers.  Los- en laadzone?

Openbaar vervoer in de omgeving?

TIP: Vergeet bij je prospectie van een nieuwe zaal je fototoestel niet. Je gaat er 
later veel aan hebben. Succes met je zoektocht naar een geschikte zaal!

PUBLIEK

Aantal stoelen

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers?

Is er een ringleiding voor slechthorenden?

CHECKLIST THEATER OP LOCATIE
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www.release66.com:  theater websites, programmaboekjes en affiches

Maandenlange voorbereiding...
Uw theaterproductie is bijna klaar...
De première-koorts stijgt…

Wij maken sprekende foto’s in uw 
generale week. Met vakkennis, 
zonder flitslicht, in de belichting
zoals uw regisseur het voorzien
heeft.

www.toneelfotografie.be
Dirk Vermeylen • 0495/25.18.69
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Gregoriusgilde Wevelgem bracht Festen een 

prachtig stuk over kindermisbruik van David 

Eldridge, naar de wereldberoemde film van 

Thomas Vinterberg. Dit gezelschap heeft 

de luxe om in CC Guldenberg te spelen, een 

prachtige zaal in het centrum van Wevelgem. 

Spelen in zo’n zaal heeft zijn voordelen, maar 

ook zijn nadelen. Als groep krijg je er alle 

faciliteiten, maar het is geen sinecure om alle 

zitjes te vullen. Je speelt dus maar enkele 

keren. Het decor in Wevelgem is indrukwek-

kend: twee gigantische fluwelen gordijnen met 

in het midden een kroonluchter gemaakt uit 

petflessen. Sober, maar indrukwekkend. Het 

eerste feest zit erop.

Nu gaan we eten bij Theater Pact met hun 

versie van Het Diner van Herman Koch. Twee 

broers, de één een succesvol politicus, de 

ander een mislukte onderwijzer, spreken 

samen met hun vrouwen af voor een etentje in 

het favoriete restaurant van de politicus. Wat 

begint als een gewoon etentje met het nodige 

banaal gekeuvel, mondt uit in een psycholo-

gisch steekspel tussen de twee koppels. Een 

prachtig verhaal met als gevolg dat onze ver-

wachtingen hooggespannen zijn. Die worden 

ook volledig ingelost. Vier acteurs zitten 

constant rond de eettafel. De tafel staat op 

een langzaam draaiende schijf. Hierdoor zijn 

alle acteurs constant zichtbaar. Een prachtig 

opgebouwd stuk, schitterend gebracht door 

een getalenteerde groep.

Na het diner alweer feest met Il Campiello van 

Carlo Goldoni door Die Ghesellen uit Deerlijk. 

Het stuk werd indertijd geschreven ter gele-

genheid van het carnaval in Venetië. Regisseur 

Bart Dujardin koos ervoor om die setting te 

verplaatsen naar het woonwagenpark van een 

circus. Zo maken we kennis met de artiesten. 

Een flinterdun verhaaltje dat in een bijzonder 

origineel kleedje gegoten wordt. De dialogen 

Kurt Velghe

Bij het opnemen van bovenstaande titel, zou je zowaar 

denken dat dit een beschrijving wordt van december, de 

feestmaand bij uitstek. Niets is minder waar. Wij zágen 

eten, feesten en dansen en dit meestal dan nog met een 

wrang randje...

Eten, feesten en dansen
(waarin ook al zwaar geschrapt werd) worden 

afgewisseld met stukjes mime en dat blijft 

ook het meest bij. Een bijzonder creatieve 

opvoering met leuke muziek ter ondersteuning.

Theater Streven bracht ons aan het dansen 

met haar dorpsproject. Samen met jeugdkoor 

La Gioa, Sint Cecilia Vichte en dansschool 

Beyaert zetten zij hun versie van De tovenaar 

van Oz op de planken. Een huzarenstuk met 

heel wat acteurs. Het hele stuk wordt gedragen 

door de vier protagonisten. De leeuw, de vogel-

verschrikker en de tinnen man zijn uitstekend 

en stelen de show. Het gebruik van een echt 

hondje in de rol van Toto is bijzonder leuk 

en voegt iets extra toe aan de voorstelling. 

Een leuke familievoorstelling met plezante 

nummers en leuke vondsten. Ook de vele 

verwijzingen naar hedendaagse toestanden 

neemt het publiek in dank af.

Na al dat eten, feesten en dansen is het 

misschien tijd voor wat rust. Hoewel, het 

theater roept en laat dat nu net de roep zijn 

waaraan wij niet kunnen weerstaan.

‘Ge-tic-t’ – De Dijlezonen
© Christophe Ketels/Cie Gagarine
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VOORNAAM: WILLIAM • ACHTERNAAM: SHAKESPEARE • GEBOREN: 450 JAAR GELEDEN

Ze krijgen hem 
niet dood! “Shakespeare dus. Sluit de ogen. 

Adem rustig in en uit en begin 
aan de boord van het boek te 
ruiken. Langzaam. Eerst gaan 

de bijkomende geuren opduiken. De geur 
van het papier, van de lijm, van het stof, 
van de vingers die deze bladzijden hebben 
beroerd, dat alles maakt een magma, een 
korst die u moet penetreren. Ga over die 
eerste indrukken heen maar zachtjes zonder 
te bruuskeren. Laat de essentie tot u komen. 
Dan voelt u dat Shakespeare zelf  uw neus-
holten komt kittelen. Uw eerste reactie zal 
angst zijn: u zal de indruk hebben zijn geest 
te ontwijden. Zie uw dwaling in: hij wil niets 
liever dan u te voelen en dat u in zijn diepste 
binnenste zou glijden. Deze versmelting doet 
bliksemsnel beelden geboren worden. Het 
ogenblik waarin het heelal en de gedachte 
van de dichter elkaar omhelzen. Nu, met één 
vinger, laat vlug al de bladen elkaar opvolgen. 
Aan de hoek van de tafel, in een mager 
verlichte kamer, zit een man en zijn schaduw 
te schrijven. Hij heeft zich losgemaakt van 
de dingen rondom hem, de straat is niet 
rumoeriger dan het gesputter van de kaars 
voor hem. U komt langzaam dichterbij, u 
bent niet meer de buitenstaander maar de 
man zelf. U bent diegene die schrijft. De hand 
die sierlijk over het papier zweeft, is de uwe. 
De  beweging van de pluim naar de inktpot 
en de verlangende terugkeer naar het papier 
gebeurt op het ritme van uw hartslag in uw 
aders. Het raam staat open, een vochtige wind 
vult de kamer, u voelt niets meer, u bent leeg. 
Nu bent u vrij.”
Indien je het originele werk wil spelen zonder 
enige schrapping dan vind je de beste verta-
lingen bij Willy Courteaux. Gedegen en goed 
speelbaar.
Maar de huidige trend is om Shakespeare te 
herleiden tot zijn essentie met kleinere bezet-
tingen en moderne dialogen. Dikwijls wordt 
alleen de essentiële inhoud of  een bepaald 
personage gespeeld zonder veel aandacht 
voor de taal van Shakespeare.  

Zo bewerkt Tom Lanoye ‘Hamlet’ als 
‘Hamlet vs Hamlet’. Hij focust zich op 
de psychologie van de adolescentie en 
Hamlet wordt gespeeld door een vrouw.

Jan De Corte met ‘Amlet’ (5D, 4H) en 
‘Andonderonikusmijnklote  (3 acteurs) 
creëert een eigen dialectische taal om 
puur het verhaal te vertellen en de 
personages te ontdoen van de nodige 
franjes. 

Een andere fan is Piet Arfeuille.   
In zijn bewerkingen primeert de filosofie 
boven de poëzie en daardoor ontstaan 
heldere voorstellingen. In zijn ‘Hamlet’ 
(2D, 8H) gaat het over: wil je leven of 
sterven? In ‘De storm’ daarentegen gooit 
Arfeuille 90% Shakespeare weg en maakt 
een stuk over seks. Zijn bewerking van 
‘Romeo en Julia’ speelt in de modewereld 
en hekelt de commercialisatie en de macht 
van het geld. 

‘Othello’, het stuk over jaloezie heeft 
twee moderne bewerkingen. Eentje als 
‘Azen’ (2D,4H) door Dimitri Leue die ieder 
personage een eigen spreekritme geeft 
en een konijn introduceert . Een ander is 
‘Othello’ (3 acteurs) door  Jo Roets en Greet 
Vissers. Een bewerking die grenst aan het 
absurde omdat de personages weigeren 
te sterven. 

De bewerkingen van ‘Romeo en Julia’ 
en ‘De getemde feeks’ van Dirk Tanghe 
zijn puur modern theater. Een nieuwe 
bewerking van ‘ the taming of the screw’ 
door Jan De Vuyst en Dirk Tanghe onder 
de titel ‘Dimmen’ geeft een belangrijke 
plaats aan de muziek. 

Opera en dans spelen ook een belangrijke 
rol in ‘De twaalfde nacht’ (8 acteurs) van 
Jo Roets, een stuk over de fratsen van 
verliefde koppels. 

Uiteraard mag ‘Ten Oorlog’ van Tom 
Lanoye en Luc Percival niet ontbreken. 
De koningsdrama’s worden door een 
eigentijdse taal, maar meestal wel in rijm, 
heel toegankelijk gemaakt. Het summum 
is ‘Richard motherfucker de derde’. Ieder 
van de koningsdrama’s is afzonderlijk 
te spelen zodat het niet nodig is om een 
theatermarathon in het leven te roepen. 

En onlangs nog ‘MCBTH’ van regisseur 
Guy Cassiers... 

Voor de jeugd zijn er verschillende 
bewerkingen gemaakt van ‘Romeo en 
Julia’ en ‘Midzomernachtsdroom’.

Dit is maar een greep uit de talloze verta-
lingen en bewerkingen. Maar er zijn nog 
honderden andere. Ze krijgen hem niet dood!

Frans Vanderschueren 

Een verjaardag! Een geschenk! Ondanks zijn leeftijd blijft 

Shakespeare up to date. Zijn werken hebben intriges, 

goede verhaallijnen, knap getekende personages met 

zowel een dramatische als psychologische achtergrond, 

conflictsituaties, soms te lange dialogen, thema’s die tijd 

overschrijdend zijn ingebed in een filosofische wereld en 

veel fantasie soms met magische elementen. 

In ‘de boekengod’ van Thierry Debroux vertelt een 

bibliofiel waarom Shakespeare  zo boeiend blijft.

‘De Getemde Feeks’ – De Dijlezonen
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine
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Memorabele 
plaatsen

Edwin Vandermeeren

Onder het goedkeurend oog van de Zwarte 

Madonna hebben we de Basiliek van Halle 

ingenomen voor de belegering van Halle, 

een historische evocatie in het teken van de 

Monumentendag. Acteren in een kerk bleek 

niet zo eenvoudig te zijn.

Toon Van Hoyweghen

Straattheater in de stijl van de stomme film 

op de kaai van Temse in 2012. Je publiek 

blijft soms staan, maar loopt op andere 

momenten gewoon voorbij. Je moet dan, als 

groep, hun aandacht trekken.

Ronny Vanderstraeten

Enkele seizoenen geleden trokken we met 

het PANtheater (Nieuwpoort) naar Tanger 

(Marokko). We openden er een Internatio-

naal Theaterfestival met ‘De weerstaanbare 

opkomst van Arturo Ui’. De voorstelling vond 

plaats in de aula van de universiteit. De 

dag voor de voorstelling kreeg de zaal een 

stevige beurt: er werd duchtig geschrobd, 

alle banken werden gereinigd, en het bord 

werd als het ware gezandstraald met een 

schuurschijf. De bedoeling ervan ontging 

ons volledig, want het publiek zou dat 

bord niet eens te zien krijgen. Nadien was 

de hele aula bedekt met een stoflaag, een 

soort dikke fog, die tergend traag wegtrok. 

Maar de volgende avond speelden we 

de pannen van het dak. Een paar weken 

geleden speelden we met hetzelfde gezel-

schap ‘Nieuwpoort Kaput’, een stuk over 

WOI, in het kerkje van Oeren bij Alveringem. 

Het bijzondere eraan was dat er rond het 

gebouwtje een kerkhof ligt voor in WOI 

gesneuvelde Belgische soldaten. Toevallig 

(?) was het die avond volle maan en dat gaf 

de voorstelling een extra dimensie.

Anoniem

De meest memorabele plaats waar Arti-

Shock gespeeld heeft, is in een serre voor 

de productie ‘GHETTO’. Alle toeschouwers 

kregen een dekentje om zich te verwarmen.

Chris Mathijs

Pol Stas uit Sint-Truiden speelde eens in 

de Academiezaal van de stad. Deze zaal is 

internationaal gekend omwille van zijn uniek 

kader en fantastische akoestiek. 

In 2012 brachten wij daar ’Ons Stadje’. Als je 

dan de scène betreedt, zit je pal met je neus 

op een publiek van tweehonderd toeschou-

wers die rondom je zitten als in een arena. 

Een ervaring om nooit te vergeten!  

Peter De Pauw

Twee memorabele plaatsen? De kelder 

van het Fakkeltheater, waar het publiek zo 

dicht bij de acteurs zit dat ze hen zelfs kan 

ruiken, en waar er in de beperkte ruimte 

achter de scène een creatieve wanorde 

heerst die telkens zijn eigen verhalen 

oplevert. Er was ook het theaterkamp in de 

Ardennen: eerst met jongeren een voorstel-

ling vanuit het niets uit de grond stampen 

en die dan onder een grote boom spelen, 

onvoorbereid, voor Franstaligen die er niets 

van begrepen.

Marc Verfaillie

Soms kan in een park spelen levens-

gevaarlijk zijn. In 2002 brengen wij de 

straattheaterproductie ‘Comme chez toi’ 

op het Kasteeltuin Straattheater Festival 

in Moorsele. Het is een zeer winderige 

en regenachtige dag. Wij spelen op de 

toegangsweg naar het kasteel waarlangs 

prachtige kastanjebomen staan. De wind 

zorgt echter voor een voortdurende regen 

aan afvallende kastanjes. De toeschou-

wers moeten hun paraplu open houden, 

willen ze niet gebombardeerd worden met 

kastanjes. Bij een aantal spelers zijn de 

gevolgen nog altijd zichtbaar!

Kurt Velghe

De moeilijkste plaats waar wij ooit 

speelden, was op de bovenverdieping van 

de Transfo te Zwevegem. 

Onze regisseur had het idee opgevat om 

boven een heus decor op te bouwen. We 

hadden dit werkje serieus onderschat en 

moesten echt met man en macht aan de 

slag om alle stukken naar boven te krijgen. 

We zwoegden dagen aan een stuk. Er was 

enkel een trage elektrische katrol. Maar het 

is gelukt!

Anoniem

In het Vlaams-Brabantse Kerkom was er 

een verlaten zandgroeve die een vuilnis-

stort moest worden. Natuurlijk stond heel 

het Hageland op stelten en bij een van de 

massabetogingen werd Toneel Heverlee 

gevraagd om er wat toneel te brengen. 

Zo stonden wij in die zandgroeve wel op 

mogelijk het grootste podium ter wereld, 

mooi belicht door een prachtig stralende 

zon. Er waren daar zeker een duizendtal 

betogers van wie er heel wat nog nooit een 

toneelopvoering meegemaakt hadden. 

Het werd een reuze-ervaring met veel 

bijval.

Dirk Janssen

Het gebeurde allemaal voor Maggie de Block 

in actie kwam. Twee jeugdgroepen die samen 

theater maken. We zouden een oorlogsdrama 

tot leven brengen, en de gepaste locatie was 

het asielcentrum in Weelde. Het asielcentrum 

was gehuisvest in grote tenten die in enorme 

legerloodsen waren opgesteld. We brachten 

een aangrijpend relaas over een jongen die 

zijn moeder verloren was tijdens een oorlog 

en daarna in België was terechtgekomen. 

Na vier maanden zwoegen stonden we daar 

tussen de asielzoekers met onze voorstel-

ling. Ons publiek was met verstomming 

geslagen. Ze mochten plaats nemen tussen 

asielzoekers. Er waren er ook die niet wilden 

komen, bang om het centrum binnen te gaan. 

Ze hadden ongelijk. Het bestuur kreeg veel 

waardering voor het initiatief, en de acteurs 

kregen een warm applaus.

Marleen Korthoudt

35 jaar geleden speelden we in de Opera 

in Antwerpen de voorstellingen van het 

Stadsfestival. We wonnen toen de Gouden 

Medaille. Dat vergeet je nooit.

Raf Jansen

Bij de Bert Leysenkring uit Balen speelden 

we ‘Heuvels van blauw’ op het domein van 

de Keiheuvel. Leuk, maar ook pijnlijk door 

de vele rosse mieren. Na een repetitie of 

opvoering stonden we vol rode plekken, 

met een oneindige jeuk als gevolg. Voor ‘De 

luitenant van Inishmore’ zaten we dit jaar in 

een oude loods van een verffabriek, met oude 

straatlantaarns, een hoop rommel en een 

oude heftruck. Toptheater op een bevreem-

dende locatie, het werkte!

Luc Vierendeels

Voor ‘August, August, August’ zochten we een 

locatie voor een circuspiste.De keuze viel op 

een grote loods van een fruithandelaar. De 

houten fruitbakken werden opeengestapeld 

en er werd een echte circuspiste geïnstal-

leerd met orkestbak. We waren even vergeten 

dat de voorstellingen plaats vonden in een 

zeer koude novembermaand. Dus extra grote 

warmtekanonnen, het plafond verlagen om de 

warmte niet verloren te laten gaan en enkele 

kleinere warmtebronnen  voor de spelers... 

En dan was er nog de hond van de eigenaar. 

Die liep ’s nachts vrij rond in de loods, en 

de kledij en de rekwisieten waren voor hem 

speelgoed… En dan vergeten we nog de 

uitwerpselen die we overal vonden. Maar het 

was een warme, gezellige voorstelling...

‘Het Diner’ - De Reynaertghesellen (2014)
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine
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Jef Mellemans

Als we discuteren over de constructie, de 
bouw van een toneelstuk, vliegen vaak 

een massa vaktermen ons om de oren. Het 
referentiekader blijkt meestal de klassieke 

of  Aristotelische structuur te zijn aan de 
ene kant en alles wat hiervan afwijkt aan de 

andere kant.

Niet elke woning 
is op dezelfde 
manier gebouwd

D
ie klassieke structuur lijkt dus 

model te staan. Hoe kunnen 

we dat model zo eenvoudig 

mogelijk omschrijven, zonder 

in een toneelgeschiede-

nis te verdrinken, of zonder te zondigen 

tegen een correcte interpretatie? Als het 

waar is dat bijna alle toneelstukken in onze 

westerse wereld vanaf de oude Grieken tot 

het begin van de 20e eeuw en zelfs tot op 

vandaag gebouwd zijn volgens dat model en 

dat de meeste toneelgezelschappen, zeker 

amateurs, liefst dergelijke stukken spelen, 

dan loont het de moeite deze klassieke 

structuur even van dichtbij te bekijken. Vooral 

ook omdat zo duidelijker wordt waar en in 

welke mate andere structuren van dit model 

afwijken.

We danken dit klassiek model aan de Griekse 

filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) die in 

zijn ‘Poëtica’ de kenmerken van het drama 

probeerde vast te leggen. Later hebben heel 

wat toneeltheoretici dit enigszins aangepast 

en aangevuld. Zodanig zelfs dat we nu 

spreken van een ‘well made play’, een ‘goed 

gemaakt stuk’, of van de Hollywoodstructuur, 

omdat de meeste films nog altijd volgens 

dit procedé worden gemaakt. Samengevat 

kunnen we de belangrijkste kenmerken van 

een klassieke structuur als volgt omschrij-

ven. Het gaat om een min of meer rechtlijnig 

verhaal dat chronologisch verloopt zoals het 

leven, met een begin, een verloop en een 

einde. In dat verhaal komen personages met 

elkaar in conflict. Het ene personage (pro-

tagonist) is al belangrijker dan het andere 

(antagonist, nevenfiguren). Dat conflict uit 

zich vooral via de dialogen, via de tekst. In 

filmtermen luidt dit: Op een bepaalde plaats 

en op een bepaald tijdstip, heeft een prota-

gonist een droom (wens) maar ondergaat zijn 

leven een verandering waardoor hij/zij met 

een probleem geconfronteerd wordt dat hij op 

de een of andere manier wenst op te lossen.

We herkennen hierin de vijf W’s, wie, wat, 

waar, wanneer, waarom.

Een dergelijk toneelstuk is geconstrueerd 

volgens de wet van de eenheid van tijd, 

eenheid van plaats en eenheid van handeling. 

De eenheid van handeling betekent dat er 

geen verhalen mogen in voorkomen zonder 

direct oorzakelijk verband met de hoofdhan-

deling. 

Als externe kenmerken zien we naast de 

dialogen, scènes met een spanningsboog 

en bedrijven. Met deze klassieke structuur, 

die sterk aansluit bij het concrete leven, wil 

de maker dat het publiek in zijn denken en 

voelen ‘geraakt’ wordt, o.a. door herkenning 

en identificatie met wat wordt getoond. Aris-

toteles spreekt zelfs van loutering, zuivering, 

katharsis.

We krijgen een andere structuur, we ver-

nieuwen, zullen sommigen zeggen, als we 

afwijken van één van deze kenmerken.

Nemen we vooreerst het verhaal. Waarom 

zou men aan het verhaal tornen? Misschien 

vinden makers – en daar rekenen we nu ook 

de auteurs bij – dat alles al gezegd is, of dat 

de oude verhalen niet meer of onvoldoende 

relevant zijn voor deze tijd. Misschien willen 

ze, uit filosofisch oogpunt, iets minder tonen, 

maar eerder overtuigen. Het publiek moet aan 

het denken worden gebracht. Het verhaal kan 

dan louter episch worden verteld, met een 

zekere afstandelijkheid, zoals bij de eerste 

stukken van Bertolt Brecht (1898-1956), of op 

een absurde wijze, zoals bij Slawomir Mrozek 

(1930-2013). Het kan zijn dat niet één verhaal 

volstaat, en dan krijgen we een veelheid 

van verhalen die al dan niet met elkaar te 

maken hebben. We zien een caleidoscoop 

waarin de toeschouwer tussen de stukjes 

zijn eigen verbanden legt. Multiplot is een 

ander woord voor deze manier van werken. 

Misschien vindt de maker de samenleving 

vrij ongerijmd, zelfs absurd, en weerspiegelt 

hij dat in een cyclische structuur, waarbij het 

verhaal eindigt zoals het begonnen is, en zo 

aantoont dat er niets wezenlijk veranderd is. 

Denken we aan Harold Pinter (1930-2008). 

Misschien zoekt de maker naar originele, 

nieuwe benaderingen en gaat hij bewust 

sleutelen aan de herkenbare structuur 

omwille van de spitsvondigheid, omwille van 

de reflectie met de verwarde en verwar-

rende wereld en komt hij zo bij een mozaïek 

structuur, waarbij hij de deeltjes van zijn 

verhaal min of meer door elkaar haspelt en 

zo aan het publiek presenteert die het op 

zijn beurt moet herstructureren.  (sommige 

stukken van Filip Vanluchene, 1950) 

Hij kan ook samplen uit bestaande stukken, 

uit boeken, artikels en/of films, of uit 

repetitiefragmenten, zoals Arne Sierens wel 

eens deed, en die deeltjes als een geheel pre-

senteren, zodat de toeschouwer uitgenodigd 

wordt hiermee creatief om te gaan. 

Verwijzend naar de buitenwereld en vaak 

ontleend aan de beeldende kunsten of 

de architectuur stoten we op structuren 

als deconstructie of defragmentatie. We 

hebben nog wel stukken verhaal, maar die 

liggen als scherven verspreid zodat we 

nog nauwelijks het oorspronkelijke geheel 

herkennen. Ontleend aan de beeldtaal in 

de geneeskunde spreken we zelfs van een 

flatliner. Eén of meer acteurs vertellen (!), of 

liever frazelen, telkens in een vrij monotone 

monoloog wat hun bijna-dood-ervaringen 

zijn. Zoals wanneer de scanner een effen 

horizontale lijn voor hun hartritme weergeeft. 

Gaan we nog een stap verder, belanden we bij 

het antinomisme. Dit is de volledige anarchie. 

Alle regels, alle afspraken worden bewust 

met voeten getreden. We confronteren dan 

“ Niet al wat blinkt, stinkt...”

het publiek met die volledige chaos. En dat 

doet ermee wat het wil. De toeschouwer ziet, 

beleeft, wat hij wil zien of beleven.

Misschien heeft de maker niets te zeggen, 

alleszins toch niet met woorden, dus schrapt 

hij het hele verhaal, de dialogen en de perso-

nages, en behoudt hij alleen de andere toneel 

technische middelen om zijn performance 

te maken. Het (niets vertellend) stemgeluid 

en het lichaam van de acteur zijn niet meer 

waard dan de belichting, het geluid, de 

projectie en de andere zintuiglijk waarneem-

bare tekens. Dan zitten we bij het postdrama-

tisch theater, waaruit – zoals het woord zegt - 

het drama met zijn conflicten, personages en 

psychisch verantwoorde onderbouw volledig  

verdwenen is. Zie bijvoorbeeld de voorstellin-

gen van Jan Fabre. Herkenning en identificatie 

hebben plaats gemaakt voor louter esthetiek 

en hevige expressies. De makers van dit 

theater komen meestal uit de beeldende 

kunsten en genoten geen literaire opleiding.

In zijn doctoraatsthesis ‘Het antitheater van 

Antonin Artaud’, Antwerpen 2006, introdu-

ceert Thomas Crombez voor deze pogingen 

tot ‘vernieuwing’ de zeer bruikbare term 

transgressie. In hun drang tot vernieuwen 

overschrijden deze toneelmakers volgens 

hem zoveel mogelijk grenzen. Crombez waar-

schuwt echter: “Wie zich voorneemt om elke 

wet te schenden, moet in laatste instantie 

ook breken met het eigen voornemen. Op een 

bepaald punt van zijn transgressief parcours 

zou elke avant-gardist een hoogst klassiek 

werkje moeten produceren, dat perfect aan 

de heersende verwachtingen beantwoordt.”

Uit het hele discours blijkt dat wellicht iets 

te gemakkelijk de klassieke structuur als de 

structuur bij uitstek voor het theater wordt 

beschouwd en dat wat daar van afwijkt, als 

anti-theater wordt beschouwd. Waar deze 

laatsten dan weer repliceren dat hun manier 

van werken precies het hedendaagse theater 

vertegenwoordigt en de anderen ouderwets 

bezig zijn.

Gelukkig kunnen we vaststellen dat zelfs 

de meest extreme vormen van vernieuwing 

in de toneelstructuren, precies dankzij hun 

experimenteren, ons elementen aanreiken 

die een verrijking kunnen betekenen in het 

vertellen van ons verhaal. Het is niet al goud 

wat blinkt, maar het is ook niet omdat het 

blinkt dat het stinkt.

‘De Gebroeders’ - Bloedgroep K en 
Theatercompagnie DEFDEF (2013)
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine
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Eline Van de Voorde

Het theater verandert voortdurend. 

Maar als er een theatermaker is 

die de theaterwereld op zijn kop 

heeft gezet, dan is het wel de Duitse 

regisseur en schrijver Bertolt Brecht 

(1898-1965). Een waar theatericoon 

en dus zeker een interview waard.

Hoe kan u de politieke inslag in uw 
theater verklaren? 

Als je je theatercarrière begint in een periode 
als het interbellum, is het bijna onmogelijk 
om niet politiek geëngageerd te zijn. Je stem 
laten gelden, lijkt dan onvermijdelijk.

Maar waarom via theater?
Ik weet dat je via theater veel meer kan zeggen 
dan via pamfletten. Het is ondertussen een 
boutade geworden, maar ik geloof  in hart 
en nieren dat kunst de wereld kan redden. Ik 
zie in theater veel meer dan pure ontspan-
ning. Het is voor mij nooit de bedoeling om 
de toeschouwer volledig mee te slepen in een 
verhaal. Een kijker moet alert blijven. 

In welke zin blijft het dan nog theater?
Je blijft natuurlijk wel een verhaal vertellen, 
alleen zijn de toeschouwers zich heel erg 
bewust van het feit dat ze naar een verhaal 
kijken. Ik wil de toeschouwers doen nadenken 
over wat ze zien. Het mag niet vrijblijvend 
zijn. Daar is het vervreemdingseffect heel 
belangrijk in.

Is de kern van uw theater, het 
doorbreken van de zogenaamde vierde 
wand?

Wat ik in het theater doe, blijkt revolutionair 
en ongezien. Het vervreemdingseffect bestaat 
bij mij uit tal van elementen: het decor 
veranderen terwijl de toeschouwers in de zaal 
blijven, een verteller die alles becommentari-
eert, personages die hun eigen rol of  situatie 
analyseren. Gelukkig kijken de mensen er 
nu niet meer van op als een acteur uit zijn rol 
stapt, maar vroeger hoorde een acteur zich in 
te leven, de toeschouwer mee te slepen. 

Method acting. 
Ja, exact. Maar die inleving wil ik net 
vermijden. De inleving van de acteur zorgt 

wel voor een emotionele beleving bij de toe-
schouwer. Maar ik wil mensen bewust maken 
van maatschappelijke thema’s. Daardoor 
kunnen zij de wereld veranderen. Dat is mijn 
stelligste overtuiging. 

Wil u dan met uw werk een revolutie 
veroorzaken?

Absoluut! Een met communistische 
signatuur. Mijn werk is ook grotendeels 
geïnspireerd door Marx en Hegel. Ik ben 
wel niet verbonden met een partij, maar het 
communistische denken maakt wel een grote 
indruk op me. 

Uw laatste werken zijn wel minder 
expliciet politiek, hoe komt dat?

Hoe dat komt? Als je uit je land wordt gezet 
aan de vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog, leer je wel wat omzichtiger om te 
springen met maatschappijkritiek. Maar als 
je mijn stukken ziet, lees je er zeker en vast 
wel maatschappijkritiek in. Het is gewoon 
iets minder expliciet, maar niet minder 
aanwezig.

U schrijft stukken tegen het fascistisch 
regime.

Uiteraard! ‘Mutter Courage’ is daar het type-
voorbeeld van. Het speelt zich af  gedurende 
de dertigjarige oorlog, maar het gaat overdui-
delijk over het huidige regime. Maar bovenal 
is het een anti-oorlogsstuk.

Blijft u geloven in de kracht van 
theater?  
Zonder meer! Het theater kan misschien 
geen oorlog voorkomen, maar het creëert wel 
een bewustzijn en het heeft artistiek toch zijn 
betekenis.

Weg die 
vierde wand!

EEN GESPREK MET BERTOLT BRECHT

De bekendste stukken:
De driestuiversopera

Leven van Galilei

Moeder Courage en haar kinderen

De goede mens van Sezuan

Mijnheer Puntilla en zijn knecht Matti

De weerstaanbare opkomst van Arturo Ui

De soldaat Schweyk

De Kaukasische krijtkring

Benieuwd naar deze toneelstukken? 
Ontleen ze via www.theaterbib.be!

Coaching op maat
Aangesloten theatergroepen kunnen 

per jaar tot 30 uren ‘coaching op maat’ 

aanvragen. Een jongerengroep tot 45 

uren. Zie www.opendoek-vzw.be voor 

aanvragen en voorwaarden.

Regisseur 
gecoacht

Bjorn Haegeman

Eddy Declerck (48) is reeds vijfentwintig 
jaar actief  in het amateurtheater. Al die tijd 
verzorgde hij de techniek bij Theater Hoger 

Streven uit Gent. De afgelopen zeven jaren 
maakt hij deel uit van toneelvereniging 

Nut en Vermaak uit Mariakerke, waar hij 
ondertussen voorzitter is en regisseert. 

Eddy is bij zijn regies niet te beroerd om 
via OPENDOEK op tijd en stond advies in te 

winnen bij een professionele coach.

BEGINNELING MET ERVARING

Vier jaar geleden volgde Eddy een regieop-

leiding. Vorig jaar nam hij deel aan de cursus 

voor gevorderden en ook aan de driejarige 

regieopleiding aan Gentse Academie voor 

Podiumkunsten . Eddy noemt zichzelf een be-

ginneling, maar wanneer we even terugblikken 

op de regies die hij er tot hiertoe al opzitten 

heeft, blijkt dat toch een stevige boterham te 

zijn. Niet alleen bij de volwassenen van Nut 

en Vermaak, maar ook bij hun jongerenafde-

ling Kadee, op een school in buurgemeente 

Drongen en op de school waar Eddy zelf 

lesgeeft.

EEN STUK MET BALLEN… ZORG DAN DAT JE 

ZELF BALLEN HEBT

“Mijn eerste echte regie voor volwassenen 

was eind 2011 met het stuk ‘Ja ja boas’, een 

bewerking van ‘Knecht van twee meesters’ van 

Carlo Goldoni,” vertelt Eddy. “Hierbij vroeg ik 

voor het eerst spelcoaching. Samen met de 

coach ging ik op zoek naar diverse speelstijlen. 

Zo stelden we ons onder andere de vraag hoe 

de verschillende personages zouden bewegen. 

Voor mijn tweede regie kreeg ik een persoon-

lijke coaching. Ik wou een stuk met ballen en 

het werd ‘Strelingen’ van Sergi Belbel. Geen 

evident stuk, zowel naar inhoud als naar 

aanpak en analyse voor de regie. Hier was mijn 

vraag naar de coach vooral conceptueel. Ik had 

een scenografie uitgewerkt waarbij de hele 

ruimte was afgebakend door strak gespannen 

witte doeken die naar achter toe naar beneden 

liepen tot één punt. Op de doeken kon ik 

beelden van de verschillende locaties projecte-

ren. Verder wou ik achter de witte doeken laten 

spelen via schimmenspel en met mime werken. 

De coach had enkele bedenkingen: waarom 

per se die witte doeken? En, toch niet te veel 

scènes als schaduwspel? Mime, allemaal goed 

en wel, maar je moet consequent zijn. Ofwel 

alle handelingen uitbeelden met mime, ofwel 

werken met echte voorwerpen.

Vier uur zaten we samen op een woensdag-

namiddag in oktober om zo het regieconcept 

scherp te stellen. De mime vloog eruit, want 

wanneer een zwerver uit een vuilbak moet 

eten, gaat dat gemakkelijker met echte 

voorwerpen. De witte doeken bleven, maar het 

schimmenspel werd beperkt tot een minimum 

zodat de kracht ervan vergrootte. Een gevecht 

verplaatsten we van achter de witte doeken 

naar ervoor. Hierbij werkten we dan nog 

even op speltechniek. Hoe kan je geloof-

waardig slaan? Verder werd de muziekkeuze 

besproken. Voor mij waren de schoenen van de 

personages belangrijk in dit stuk en ik had dan 

ook allerlei muziek over schoenen gezocht. 

De zwerver in het stuk hebben we dan maar 

meteen ook laten zingen. De coach daagde 

me steeds opnieuw uit. Tja, voor een stuk 

met ballen, moet je zelf natuurlijk ook ballen 

hebben.”

HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR MAKEN

“Heel veel acteurs en medewerkers inves-

teren ongelofelijk veel tijd en energie in 

een productie en dan is het leuk wanneer 

het publiek hen na afloop van de voorstel-

ling een donderend applaus bezorgt. Met de 

begeleiding door professionals hoop ik daar 

mijn steentje toe bij te dragen. De keuze van 

het stuk ‘Strelingen’ was voor sommige acteurs 

van de groep niet evident. Enkelen haakten 

zelfs af, en gaven al te kennen de volgende 

keer wel mee te spelen. Een collega op school 

verwoordde regisseren als ‘het onzichtbare 

zichtbaar maken’. De nagel op de kop.”
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I
n 1948 wint het Brugse gezelschap 

de eerste prijs op een toernooi van 

de Landsfederatie voor Poppen-

spelen in Antwerpen. In de pers 

wordt Den Uyl omschreven als “een 

kostbaar instrument van kleinkunst 

en artistieke cultuur” en als “de meest 

moderne gezellen van de spele in ons land.” 

Die faam heeft Den Uyl te danken aan zijn 

prachtige in hout gesneden poppen, kunstige 

decors en een - voor die tijd - indrukwekkend 

klank- en lichtspel. Ook de verzorgde dictie 

van de poppen, die in ‘Algemeen Beschaafd 

Nederlands’ spreken, wordt geprezen.

Rond het midden van de jaren vijftig hangt 

de eerste generatie spelers de poppen aan 

de wilgen. Tien jaar later begint Den Uyl 

een tweede leven; als bedrijfstheater van 

metaalfabriek La Brugeoise. In 1982 treden 

de poppen van Den Uyl voor het laatst op.

Drie jaar geleden klopte de Brugse Heem-

kundige Kring Arsbroek aan bij Erfgoedcel 

Brugge. Een van hun leden, Guido Bruyneel, 

was al een tijdje bezig met opzoekingen rond 

Den Uyl en kwam zo uit bij de collectie van 

het Volkskundemuseum. In 1993 was hieraan 

een tentoonstelling gewijd, maar sindsdien 

Den Uyl herleeft.
Geert Souvereyns

In 1988 ontving het Volkskundemuseum van Brugge 

een bijzondere schenking: de volledige uitrusting 

van het Brugsch Poppenspel Den Uyl. Opgericht in 

1942 – in volle oorlogstijd – wordt dit poppentheater al 

gauw wereldberoemd in Brugge en West-Vlaanderen. 

Initiatiefnemer Jules Faes, pastoor van Assebroek, 

heeft niets minder dan de culturele verheffing van de 

gewone Vlaming voor ogen. “Voor godsdienst, taal en 

vaderland” is de leuze. En die hoge idealen kunnen via 

het volkse medium van de poppenkast over een breed 

publiek worden uitgedragen, zo denkt pastoor Faes.

vertoefde al dit historisch materiaal in de mu-

seumdepots. En dat was jammer. Het geheel 

geeft immers een frappant beeld van alle 

benodigdheden voor het opvoeren van een 

poppenspel: poppen, decors, klank- en licht-

installatie, speelteksten en rekwisieten. Het 

onderzoek van Arsbroek bracht bovendien 

heel wat extra informatie aan het licht, wat 

nog werd aangevuld met gegevens uit inter-

views met oud-spelers van Den Uyl. Voor alle 

betrokkenen werd het duidelijk dat rond Den 

Uyl een aanlokkelijk project kon uitgewerkt 

worden, wat ook nog eens bevestigd werd 

door Het Firmament, het landelijk experti-

secentrum voor het cultureel erfgoed van de 

podiumkunsten.

De geschiedenis en de collectie van Den Uyl 

werd beschreven in een extra nummer van 

het Museumbulletin en gedocumenteerd met 

foto’s en verhalen op www.erfgoedinzicht.be,  

www.beeldbankbrugge.be en www.verhalen-

bankbrugge.be. 

Sinds september 2013 hebben de objecten 

van het poppentheater een vaste stek 

gekregen in het Volkskundemuseum. Leer-

lingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen 

er ook terecht voor een workshop figuren-

theater. 

Maar de beste manier om het erfgoed van 

een poppentheater opnieuw te doen leven, is 

door ermee te spelen. Via Peter Roose van het 

Cultuurcentrum Brugge kwam het Brugge-

museum terecht bij het figurentheatergezel-

schap Ultima Thule. Na één gesprek in een 

Gentse koffiebar met regisseur Wim Dewulf 

was de zaak beklonken. Wat Dewulf vooral 

aansprak, is de verrassende actualiteit van 

het verhaal van Den Uyl. De voorstelling van 

Ultima Thule schetst de beginjaren van het 

gezelschap: de oorlogsjaren en de jaren erna, 

de Vlaamse ontvoogding, de meningsver-

schillen over collaboratie, het verzet, en de 

menselijke verhalen die zich tegen die ach-

tergrond afspelen. De setting: het repetitielo-

kaal waar de poppenspelers en hun technicus 

volop timmeren aan en oefenen op een 

nieuw stuk. ‘Den Uyl, van poppen en mensen’ 

ging op 27 september 2013 in première in 

het Cultuurcentrum Brugge en trok daarna 

op tournee in West-Vlaanderen, net als 

Den Uyl destijds. De voorstelling trok volle 

zalen en wist het publiek te verrassen én te 

charmeren. Dit overtuigde Ultima Thule om 

het stuk in de toekomst nog te hernemen. En 

al spreken de acteurs in een soort algemeen 

beschaafd West-Vlaams, de thematiek van de 

voorstelling is zo universeel dat de voorstel-

ling ook buiten West-Vlaanderen tot zijn recht 

komt. ‘Den Uyl, van poppen en mensen’ toont 

namelijk hoe de persoonlijke levensgeschie-

denis meespeelt in het maken van grote 

maatschappelijke en ideologische keuzes.

Of hoe het verhaal van een Brugs poppenthe-

ater een spiegel kan zijn voor het verleden en 

het heden. 

Meer info: www.poppenspeldenuyl.be.

Zwier
Heb je de nieuwe lay-out van deze 

pagina opgemerkt? OPENDOEK figuren-

theater werd onlangs Zwier en heeft nu 

een geheel eigen stijl. 

Je kan ons al volgen op www.facebook.

com/zwierfigurentheater en binnenkort 

op onze eigen website.

Forum voor Figurentheater
Op 21 april organiseert Zwier het 

jaarlijkse Forum voor Figurentheater in 

samenwerking met Het Firmament. Lees 

er meer over in de Bis,bis! rubriek. 

www.figurentheatervlaanderen.be

‘De piano’ - De Maan 
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De reeds gecreëerde teksten kan je 
ontlenen in onze theaterbib. Kijk op 
www.theaterbib.be

Begin dezer eeuw, toen Van Stoel tot Stoel 

nog een jaarlijks vertelfestival organiseerde 

tijdens de Gentse Feesten, stond ik op een 

dag flyers uit te delen, publiek te lokken 

voor de avondvertelling. Komt er een koppel 

voorbij, dat interesse vertoont, twijfelt, en met 

“We hebben nog niet gegeten” zich probeert 

uit de voeten te maken. “Geen probleem, u 

krijgt er een broodje bij!” was mijn repliek. 

Enigszins verbaasd keken ze elkaar aan, 

en besloten binnen te komen, elk met een 

broodje (overgebleven van de middagcate-

ring). Dit lokte enig protest uit van de rest van 

het promotieteam: “Als we dat voor iedereen 

gaan doen..?!” Na de voorstelling was ons 

koppel heel tevreden, maar hadden ze wel 

goesting om nu eens ‘goed’ te gaan eten.

Wat leren we hieruit? Alle middelen zijn 

geoorloofd om mensen bij een vertelling 

te krijgen. En, een goed verhaal scherpt de 

eetlust aan!

Jan Vandemeulebroeke

Ik heb het privilege gehad om jarenlang voor 

Van Stoel tot Stoel te werken. Het ‘verhalen 

vertellen’ naar een breder publiek brengen 

en laten uitbloeien tot vertelkunst was een 

uitdaging die vooral door erg gedreven 

vrijwilligers ter harte werd genomen. Hierbij 

denk ik in het bijzonder aan de ‘founding 

fathers’ Koen en Damien met wie ik vele jaren 

Kitty Van Steenlandt

Deze maand blaast Van Stoel tot Stoel 20 kaarsjes uit.Tijd 

voor een babbel met de oprichters van het eerste uur, 

vroegere collega’s en ex-leden van de stuurgroep. Ze doen 

elk hun verhaal.

heb mogen samenwerken. Samen met de 

stuurgroep heb ik mee kunnen zorgen voor 

een vertelbestand van vertellers, een nieuw 

logo en website, een aanbod van workshops, 

internationale uitwisseling, deelname aan 

vertelevents (vb. Alden Biesen). Maar wat me 

het meest bijblijft, is de leuke en authen-

tieke sfeer die er steeds hing in onze locatie 

bij Jan Vandemeulebroeke en uiteraard de 

organisatie en beleving van ons eigen groot 

Vertelfestival tijdens de Gentse Feesten.  

Sofie Vervloet

Zaterdag 24 oktober 2009. Met de bedoeling 

nauwer te gaan samenwerken kwam de 

nieuwe stuurgroep van Stichting Vertellen uit 

Nederland op bezoek. Zowel Mieke Aalderink 

als Mirjam Mare als Irene Bakker-Sterk zetten 

zich actief in om van onze ontmoetingsdag in 

Berchem een succes te maken. Nadien werd 

er gezellig getafeld, de verschillen en de aan-

knopingspunten België/Nederland benoemd 

en plannen gesmeed voor de toekomst. Nu, in 

2014, is er nog steeds contact, vooral door de 

werkgroepen die bezig zijn rond Wereldver-

teldag. Wordt dus vervolgd.

Madeleine Nieuwlaat

Juli 2000, Van Stoel tot Stoel start een ver-

telfestival op tijdens de Gentse feesten in de 

Gruuthusekelder van het Novotel. We nodigen 

Albert Brysse uit voor ‘verhalen uit Gent bij 

de koffie’.  We voorzien in de kelder tafels en 

stoelen, vanuit het idee ‘niet veel volk, toch 

een gevulde indruk’. Net voor de vertelling 

start, schuiven nagenoeg 150 mensen aan 

om Albert te horen vertellen. Met als gevolg: 

tafels opklappen, veel stoelen bijplaatsen en 

afspreken met Albert om een tweede maal te 

vertellen. En dit alles terwijl Damien, mede-

bezieler van het eerst uur, mij die dag in de 

steek laat… hij wordt net die zomerse zondag 

vader. Maar vanaf dan worden Gentse vertel-

lers een vaste waarde tijdens de volgende 

vertelfestivals op de Gentse feesten. 

Koen Demuynck

Ik heb een boontje voor Koen Demuynck want 

hij is mijn wegwijzer - mijn inspirator - een 

goede organisator - een stimulator - iemand 

met een kritische blik…  

en ik ben heel blij dat ik zo iemand heb leren 

kennen bij mijn hobby als verteller. 

Jan Verledens

Vele uitdagingen zijn overwonnen, vele 

hindernissen neergehaald gedurende twintig 

jaar. Nog vele nieuwe uitdagingen liggen in 

het verschiet.

Hartelijk dank aan allen: oprichters, (ex-)

collega’s, (ex-)stuurgroepleden, (ex-)

werkgroepleden en vooral aan onze leden en 

toekomstige leden.

Hieperdepiep HOERA!
Ellen Asaert

Onderschat humor niet
Een eerste mijlpaal voor mij is ‘Schippers-

straat’ van Jos Houben. (Een sappige, volkse 

milieuschets. Van het leven in de meest 

beruchte buurt van Antwerpen, red.) ‘Schip-

persstraat’ is in 1977 door het EWT uit Deurne 

gecreëerd. Toen ik een stuk zocht om met 

vrienden op te voeren, vond ik niet meteen 

iets. Er werd me aanbevolen om zelf een 

stuk te schrijven. Ik heb toen, min of meer 

beïnvloed door ‘Schippersstraat’, ‘De Rat van ‘t 

Sint Andries’ geschreven dat in 1980 door die 

vriendengroep werd gecreëerd in het Augustij-

nertheater. 

De formule voor volkstheater, ben ik later 

ook blijven toepassen. De drie pijlers hiervan 

zijn: humor, ontroering en een boodschap. We 

vergeten vaak dat volkse stukken ook iets te 

vertellen hebben en dat maakt ze vaak minder 

makkelijk om op te voeren. Je moet goed weten 

waarover het gaat. Als je bijvoorbeeld niet vat 

dat er ook magisch realisme in ‘De rat’ zit, dan 

riskeer je het te ‘plat’ te spelen. Goede volks-

stukken of caféstukken zijn niet alleen om te 

lachen. Ik herinner mij ook de indrukwekkende 

stiltes tijdens de voorstellingen. De perso-

nages zijn dan ook vaak tragische figuren, 

komisch ondanks zichzelf. Vele komedies moet 

je ook zo aanpakken. Een wereldkomedie als 

‘The Odd Couple’ van Neil Simon gaat in feite 

over een ernstige situatie: twee mannen die 

er niet in slagen om samen te wonen. Speel 

dit dan ook als een drama, want net daar zit 

het komische! Hier zit ook het belang van een 

goede dramaturgie denk ik. Het is niet omdat 

het publiek lacht, dat het goed is. Humor is het 

aller moeilijkste in het theater.

Voorbereiding is het halve werk
‘Kinderen van een mindere god’ van Mark 

Alex Van Haecke
Medoff speelde ik 255 keer. Het stuk gaat over 

een jong meisje dat niet kan horen en niet wil 

spreken. Mijn tegenspeelster Annie Van Lier 

en ik hebben gebarentaal geleerd voor deze 

productie. Een hele tour de force, maar de 

moeite waard: de voorstellingen waren een 

succes, zelfs voor scholen kregen we de zaal 

muisstil. Maar het is een huzarenstuk. Wie 

het wil opvoeren, moet toch rekenen op een 

jaar voorbereiding om gebarentaal te leren. Ik 

heb het stuk ook geregisseerd bij amateurs in 

Turnhout, Schoten en Hasselt. Mijn voorwaarde 

was steeds dat ze eerst gebarentaal konden, 

voor we eraan begonnen. De tekst moest ook 

gekend zijn voor de repetities begonnen, want 

probeer maar eens gebaren te maken met een 

brochure in de hand. Na een jaar kwam ik terug 

bij een gezelschap en had de belangrijkste 

acteur afgehaakt. Hij werd vervangen en we 

kwamen dus nog eens een jaar later opnieuw 

bijeen. Ook toen was er geen acteur voor de 

hoofdrol. Ik heb dan zelf mijn rol nog eens 

opgepakt. ‘Kinderen van een mindere god’ is 

me enorm dierbaar is. Wie erin slaagt het te 

brengen, heeft grandioos succes.

Als research nodig is, doe het 
grondig
In 2015 breng ik in het Fakkelteater een 

gefingeerde dialoog tussen Hitler en Leni 

Riefenstahl. Het gesprek vond nooit plaats, 

maar is wel historisch correct onderbouwd. 

Voor de research verdiepte ik mij in de meest 

uiteenlopende literatuur over Hitler en de 

Tweede Wereldoorlog. Onder andere de tafel-

gesprekken die door Martin Bormann werden 

genoteerd en ‘Het charisma van Adolf Hitler’ 

van Laurence Rees waren interessante bronnen 

voor dit stuk. Ondanks de zware thematiek zal 

het toch ook weten te ontroeren.

over enkele van zijn theatermijlpalen 
met tips voor theatermakers

Alex Van Haecke (Antwerpen, 11 juli 
1948) is een Vlaamse acteur, auteur en 
regisseur van talrijke producties van 
Theater Zeemanshuis. Zijn bekendste 
theaterteksten zijn ‘De Rat van’t Sint 
Andries’, ‘Dobbel Shift’, ‘De Gele Trui’ 
en ‘De Red Star Line’. Meer info: www.
alexvanhaecke.be.

‘Ultima Thule’  (2014)
© Koen Van Overmeiren

© Mon Huysmans
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Jos Heylen

In onze beginjaren, 30 jaar geleden, traden we op in het 
psychiatrisch ziekenhuis in Geel. We moesten ons decor 
afbreken en terug opbouwen in een ruimte die nog geen 
vierde deel van het oorspronkelijke speelvlak bedroeg. 
Achter de schermen was er een piepkleine loge. De hele 
duur van de voorstelling zaten we daar, letterlijk en 
figuurlijk, op mekaars schoot. Het omkleden was een hele 
belevenis. Ik moet zeggen dat we daar naar elkaar zijn 
toegegroeid. . . Eén voor één zagen we de gasten toekomen 
van bij hun pleeggezin in en om Geel. Ze waren vol 
verwachting voor ‘iets’ wat er voor hen zou gebeuren. Het 
bijzondere publiek reageerde op alles. Als een acteur zei: 
“Ik zie je graag“, dan riep er iemand “Kus ze dan!” Als een 
acteur met een wapen op het podium verscheen, liep er 
iemand, roepend om hulp, de zaal uit. Was er ruzie op het 
podium dan sprong men het podium op om ‘de goede’ te 
komen helpen. Nadat een acteur “Ge zijt zot gij” zegde, 
moesten we even pauzeren want de hilariteit was enorm en 
ze riepen: “Ge zijt zelf  zot gij!” Na de voorstelling bleven 
de meeste patiënten wachten om de acteurs, als helden te 
ontvangen, om ze een hand te geven of  een babbeltje te 
slaan. De volgende jaren pasten we onze tekst een beetje 
aan. Kastels KWB toneel en de patiënten werden beste 
vrienden die naar elkaar verlangden.

Guido Vanloo

Ik herinner mij onze uitstap met de Katharinakring naar 
de Brakke Grond in Amsterdam tijdens de februarimaand 
in het jaar 1979 na het behalen van het Muldermansjuweel. 
Tijdens de heenrit hadden we aan de Nederlandse grens al 
tal van moeilijkheden ondervonden met de douane omdat 
wij ons decor met de bus vervoerden met audio apparatuur 
en een levende goudvis (niet ingespoten tegen hondsdol-
heid) inbegrepen en wij hadden geen aangifte gedaan in 
Oostende wat betreft ons transport in doorvoer. Ja, dat 
waren toen nog primaire tijden zonder gsm of  ander 
mobiel contact. Na veel tijdverlies en een telefoontje naar 
de douane van Oostende – mijn vader zaliger was een dou-
anebeambte - en het betalen van een borgsom, mochten 
we toch doorrijden. De voorstelling in de Brakke Grond is 
een hele eer voor een toneelgroepje uit Oostende, maar het 
groepsgevoel was voor ons het belangrijkste. Onze goudvis 
en zijn verblijfsbokaal zijn toen nog gesneuveld tijdens de 
busrit en zo mochten we bij aankomst in A’dam op zoek 
naar een nieuwe figurant. Tijdens de terugreis stak er een 
sneeuwstorm op waarbij onze bus bijna niet meer over de 
bruggen raakte. Intussen ‘vlogen’ de zware vrachtwagens 
ons op het linker baanvak voorbij alsof  er helemaal niets 
aan de hand was. Op de laatste brug in Oudenburg, vlak 
voor ons eindpunt, begon de diesel in de bus te bevriezen 
en sputterde de motor. Wij slaakten allen een zucht van 
verlichting toen we uiteindelijk toch over de top kropen. 
De miserie en de problemen zijn we vlug vergeten. Alleen 
de heerlijke momenten blijven over, waarin vriendschap 
en werken voor en met elkaar, altijd een hoofdrol speelt.

OPvallend
‘De Gebroeders’ -  Bloedgroep K 
en Theatercompagnie DEFDEF (2013) 
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine 
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In de reeks hoe kunst ons kan helpen bij onze scenografie, spelen we driemaal 
leentjebuur bij onze collega’s van de opera en blijven we ook even dichter bij huis, 
namelijk bij het Toneelhuis. Als model nemen we ‘La Traviata’ (1853) van Guiseppe 

Verdi gebaseerd op de roman ‘La dame aux camélias’ van Alexandre Dumas (jr).

Jef Mellemans We bekijken datzelfde tafereel nog eens 
in een andere scenografie. (Van het 
Hongaarse Operahuis) Hier zit het 

publiek lager dan het podium. De kaarsen staan 
daarom op een kandelaar die op zijn beurt op 
een tafeltje staat. Het tafeltje en het hoofdeinde 
van het bed zijn met dezelfde stof bekleed, bruin 
en wat slordig  gedrapeerd. Ook hier contrasteert 
het witte beddengoed met de rest. De vader (of 
haar man Alfredo) zit hier op de grond, maar in 
een niet zo comfortabele positie, omdat hij ook 
nog in de zichtlijn naar zijn dochter zit en van het 
publiek weg spreekt. Misschien draait hij zich 
wel om zijn aria te zingen met zijn hoofd op het 
bed gesteund… Toch zien we dat deze setting 
aanleiding geeft tot krampachtiger spelen. In 
deze trieste, donkere scène speelt de belichting 
een grote rol. Het bed en de contouren baden in 
een vrij hel licht. De opstaande figuur krijgt een 
zijwaartse spot, bijna op hoofdhoogte, zodat zijn 
schaduw bedreigend tegen het gordijn wordt ge-
projecteerd. Een tip is het doorhangende gordijn 
dat als fond dienst doet. Met kleur, stof en motief 
kunnen we heel wat variaties aanbrengen. En je 
zit niet met die houten panelen die je nergens 
kwijt kan. In tegenstelling tot het vorige beeld, 
hebben we hier een vrij ‘platte’ compositie, tenzij 
de bediende, achter de linker schouder van de 
opstaande man het nodige licht krijgt.

Hier zien we die sterfscène, maar dan in een  enscenering van 
de Göteborgs Operan (2007).. Dit beslaat nog minder dan 
een derde van de hele scène. Maar dit beeld toont ons een 

aantal interessante beslissingen van de scenograaf, ook inspi-
rerend voor de kleine scène. Doordat alles ‘tegen de grond’ ligt, 
krijgt de figuur van vader Germont iets dominants, ook al zit hij 
op een stoel. De vloer krijgt veel aandacht (interessant in een zaal 
waar het publiek hoger zit dan het podium). De diepteniveaus zijn 
diagonaal opgesteld en vertellen elk hun verhaal door de kleur 
en het materiaal. Links vooraan de lichtgele vlam van de kaarsen, 
de ruwe bruine aarde die in de kamer binnenbreekt als lava of 
als de opgegooide grond van een graf, het dominante witte bed 
dat slechts bestaat uit een matras en lakens, de schuine donkere 
gestalte van de vader met de kantelende driehoek gevormd 
door zijn witte hoofd en hemd en beide handen, en achteraan de 
kaarsen voor de totale diepte. Natuurlijk ook schitterend in beeld 
gebracht door fotograaf Ingmar Jernberg. Het theepotje en de twee 
kopjes staan er verloren bij. Op de grond, niet op een tafeltje… 
Het geheel is prachtig belicht, met een warm licht op kaarsen en 
aarde, een kil wit op de twee personages en een koel blauw op de 
fond links.

Opera’s hebben meestal majestueuze decors, een groot 
budget en een massa spelers, maar hun vormgeving kan 
ook inspireren voor kleinere scènes met minder budget. 

Het Teatro Regio van Turijn (2013) gebruikt hier en trappencon-
structie met meer dan tien niveaus. Het maskeren (in elkaars 
zichtlijn staan) is hier onmogelijk. De overloopjes zijn onmisbaar 
of er blijft enkel trap over. Doordat de treden niet alle evenwij-
dig aan elkaar lopen, krijg je een dynamiek in de bewegingen. 
Spelers gaan naar links, naar rechts, recht naar achter, enzovoort. 
Omdat de plateaus een verschillende hoogte hebben, kunnen 
groepjes of individuen met een hogere of lagere status elkaar 
repliek geven. Deze compositie illustreert terzelfdertijd chaos 
en orde. Vlakken en treden vormen een eenheid en ook een 
samenhang. De constructie schijnt door te lopen in de coulissen 
zodat geen afzonderlijk hoopje trappen op de scène overblijft. 
Vanuit de coulissen kunnen de spelers op een verschillend niveau 
opkomen. Opvallend is natuurlijk de grote luchter achteraan, 
net niet in het midden. Op een klein podium hoeft dit niet zo’n 
mastodont te zijn (hoewel), maar een lichtpunt is daar wel nodig 
om diepte te suggereren. Op elke plateau kunnen afzonderlijke 
taferelen worden gespeeld met behulp van gerichte belichting. In 
deze opvoering werden over alle niveaus witte lakens gelegd en 
werd het plateau rechts het bed voor de sterfscène van Violetta.

De kostumering is een essentieel onderdeel 
van de scenografie, maar wordt vaak nogal 
stiefmoederlijk behandeld. Voor ‘MCBTH’ van 

regisseur Guy Cassiers en componist Dominique 
Pauwels (LOD muziektheater) in het Toneelhuis 
ontwierp Tim Van Steenbergen de kostuums. Hij liet 
zich inspireren door schermers, schaakstukken en 
Versailles, wat resulteerde in adellijke pracht en praal 
met een hoek af. Er werd gekozen voor kostuums 
in uitsluitend zwart en wit om zo de mentale staat 
van de personages weer te geven. Enkele gouden 
elementen worden toegevoegd wanneer Macbeth en 
zijn vrouw tot koningspaar zijn gekroond. Het meest 
opvallend is de lange sleep van lady Macbeth. Eerst 
is die wit maar naarmate ze ten onder gaat in haar 
moordzucht wordt hij zwart. De ontwerper geeft ons 
hier enkele mooie suggesties: ontdek de kern, de 
sfeer van het stuk, hier is dat strijd, dubbelzinnigheid, 
wellust. Stel een kledingstuk samen met bestaande 
elementen, hier is dat een schermpak in twee 
kleuren, de laarzen, het ‘behang’ als illustratie van de 
macht. Gebruik spullen die iets vertellen naast hun 
normale functie, hier zijn dat de ‘drapperie floches’ 
of gordijnkwasten en de met goud doorstikte touwen 
die de chique gordijnen samenbinden. Alles kan, al 
waren het de dopjes van bierflesjes als decoraties, 
of bezemharen als epauletten op de schouders van 
machthebbers.
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Toneelvereniging Agnetencomedie uit 
Peer maakt reclame op een bierviltje.

Het Hasselts 
Toneel viert 
50-jarig bestaan 
met toneelvoorstelling 
in showroom 
van garage.

Het stuk ‘Door dik en dun’ gebracht door Theater 
cabaret Goeste !! bevat lijvige ontboezemingen 
met ernst, zang, humor en absurditeiten van een 
vrouw die onthullingen doet over haar lichaam 
door de jaren heen.

© studio@Kimberrrly

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van OPENDOEK Limburg werden dit jaar 

de kassamedewerkers gehuldigd.

Toneelkring LUTIKA huldigde acteur Christ Francoys voor zijn zilveren jubileum. 
Op de foto zien we de jubilaris omringd door zijn dynamische voorzitster Tina Billen 
en onze OPENDOEK afgevaardigden Luc en Julien. Proficiat!

De toneelkring Hand in Hand uit Strombeek is in feeststemming. 
De volgende medewerkers werden gehuldigd: Rita Merens en Jurgen Puttaert voor hun zilveren 
jubileum, Michel Poot omdat hij al 40 jaar het podium onveilig maakt en tot slot trouwe 
medewerkster Sim Van Praet voor haar Gouden jubileum. Proficiat!

Toneelgroep Elsuth uit Brakel werd ontvangen op het gemeentehuis ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan!Elsuth is de oudste geschreven benaming van Elst, een deelgemeente van Brakel. Het is Germaans en betekent een verzameling van elzenstruiken.

Het Nieuw St Truidens Toneel 
bestaat 10 jaar en dat wordt 
gevierd met een eigen biertje. 
De lekkere ‘Souffleur’ staat 
symbool voor alle belangrijke 
hulp achter de schermen.

Bij Cie Tabloo uit Menen zetten Marc Verfaillie en Marc Vandamme 
een zeer sterke prestatie neer als oudjes in het ontroerend mooie 
‘Zondagskinderen’.

KT Volharding uit Halle speelde VENI,VIDI, VODDE of “ Jules 
sezaar oen de groebegrecht”, een historische komedie over wat de 
Romeinen hier lang geleden overkwam.

Magda Rutten tijdens een opvoering 
van ‘Olleke, Bolleke, Knol’ door 
Studio Sleyckzift uit Antwerpen.

© Eddy Sprengers

De recentste productie ‘Peter Pan, de musical’ door Poco Crescendo uit Herenthout.

Lode Blommaart schitterde 
in ‘De Boekengod’ van het 
Stalteater Oelegem in een 
regie van Jean-François 
D’hondt. Het was de laatste 
voorstelling van Lode na 
een lange toneelcarrière. 
Proficiat!

© Toneelgroep Optima vzw

‘Vrouwendag’, de meest recente productie van Toneelgroep Optima 

uit Wommelgem.

‘De Buitenlander’ opgevoerd door Levet Scone uit Wilsele.

‘Stilte aub’ opgevoerd door Toneel Vier uit Leuven.

De coryfeeën Godelieve Truyers en Jaklien Polus 

in ‘De Meisjeskamer’, een productie van Het 

Hasselts Toneel.

© Wim Verluyten

Het Wavers Toneelgezelschap uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver speelde ‘Een kroes op de Nijl’. 
Het werd een cruise om nooit te vergeten! Klakkeboem uit Zwevegem voerde ‘De Vrouw Van Vroeger’ 

op in de herfstvakantie van 2013. Een plezante tekst, gespeeld 
in een supergezellig theaterzaaltje voor zes volle zalen.

De eerste productie, getiteld ‘De Man Die Op De Ladder Klom’, van Teejater geTipt uit Gent was een schot in de roos! Hop naar de volgende!

125 jaar Koninklijk Toneelgezelschap Bèrk 
en Breem vzw uit Hechtel-Eksel.

Toneelkring Nele uit Hulst Tessenderlo viert jubilarissen 
Marie-Louise Rutten 25 jaar ondervoorzitter en actrice en 
Georges Claes 25 jaar decorbouwer en medewerker.

Toneelvereniging Agnetencomedie uit Peer bracht ‘Een Beeld van een Man’. 

Het was een beeldige productie. Bedankt aan alle medewerkers!
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Heb ji j  ook een theaterfoto 
die om een bepaalde reden 
het tonen waard is? 

En wil  je het gepubliceerd 
zien?

Stuur ze dan in naar 
redactie@opendoek-vzw.be!



Ieder nummer grasduinen we in de collectie van de theaterbibliotheek van OP&doek. 
Toch je gading niet gevonden? Neem dan een kijkje in onze catalogus. Al de besproken 
teksten kan je ontlenen via www.theaterbib.be. Frans Vanderschueren & Alexis Desiron 

 ZIJ HIJ
 Wil je vermageren? Nee! Ik loop rondjes! Een experiment!

 Om te zien hoe lang het duurt voor je duizelig bent? Nee.

 Om te zien hoe lang ik het volhoud om je zo bezig te zien? Nee. Om te bewijzen dat de wereld er anders uitziet als

   iedereen rondjes loopt! Beter! Vriendelijker! Rond maakt gezond!

 Maar niet slimmer! Nee?

 Komaan, zeg! Als iedereen rondjes draait, hoe kunnen we 

 dan nog tegen elkaar praten? Dat is het hem juist! Zo praten we niet tegen elkaar, zo praten we met elkaar!  
  Als we stil staan, maken we oogcontact, het ene woord brengt het andere  
  mee, we krijgen ruzie, en zo ontstaat er oorlog. Als jij ook rondjes maakt,…

 Ik denk er niet aan! … ontmoeten we elkaar slechts af en toe, zeggen iets, of roepen iets, en  
  verwijderen  ons telkens van een mogelijk conflict, om toch weer terug te  
  keren als de felheid van het woord is afgenomen. Gaan, ontmoeten en  
  weggaan… Gaan, ontmoeten en weggaan… Geen confrontatie, geen  
  botsing, geen pijn.

 Tot je er gek van wordt. Tot elke woede is gedoofd. Sommigen raken er misschien wat door  
  gefrustreerd, maar het komt nooit tot een uitbarsting, want iedereen draait  
  rondjes!

 Ieder op zijn molentje? Ja.

 En die molentjes botsen nooit tegen elkaar? Dat is toch de bedoeling.

 Dat lukt nooit! Kijk naar het heelal! Sterren, manen en planeten, miljoenen en miljarden, de  
  aarde inbegrepen, alles draait rond, waarom zouden wij het niet proberen?

 Omdat wij niet gemaakt zijn om te draaien. Ook niet om te zitten of te staan. Je mag het toch proberen?

 Experiment geslaagd; je wordt er gek van. Of liever, ik word er gek van. Omdat je het niet probeert. Jouw rondjes mogen de mijne zelfs doorkruisen,  
  zolang we maar niet tegen elkaar opbotsen.

 En hoe maken we dan kindjes? Als iedereen op zijn molentje zit.

  Via kunstmatige inseminatie? Dames en heren, de draaiende spermabank! Nee,nee.

 Oh, in dat geval ga je wel ophouden met rondjes lopen! Nee, dan mag jij op mijn molentje. Kom spring maar!

  Nee, niet op mijn rug! Opnieuw! Langs voor! Goed zo!

  Dat is toch niet zo moeilijk?

 Maar ook niet gemakkelijk! Zie ons hier bezig! 

 Als we dat tegen iemand vertellen…  We kunnen ook voor wat variatie zorgen. Jij loopt op je handen en 

  ik til je billen op. Kruiwagentje spelen!

 Zet mij maar op de grond! Dat is dan geen ander standje, maar een ander rondje!

 Zet mij neer! Rondje gezondje!

 Nu sta je daar mooi te puffen, hé! Experiment geslaagd…

 Hij is duizelig…

RONDJES
Jef Mellemans “Knettergekke komedie over een reünie van een ABBA-

imitatiegroep.”

Op de bruiloft van een vriend, die hen vroeger naar alle optredens bracht,  gaat een ABBA-imitatiegroep nog één 
maal optreden. Hun laatste optreden is twintig jaar geleden en de kostuums zijn te nauw geworden, de dans-
pasjes vergeten en het enthousiasme is verdeeld. De groep is als verrassingsact  gevraagd en dus volgen ze de 
huwelijksperikelen - Hans trouwt met Frans (wie had dat gedacht) die niet komt opdagen - vanuit  het raam van 
hun omkledingshok. Hun eigen emoties worden vermengd met het gebeuren buiten.

Uiteraard iets voor een regisseur die de liedjes van ABBA kan integreren, bewegingen voor de vier kan destilleren 
uit de tekst en de tekst kan larderen met de songs van het beroemde viertal. Als acteurs dat dan kunnen brengen, 
is een fantastische avond gegarandeerd. (FVDS)

“Een hilarische komedie met inhoud.”

Een bed and breakfast in de Ardennen. Freddy laat zijn vriend Charlie daar een paar dagen logeren om tot rust 
te komen van de perikelen met zijn vrouw. Charlie is mensenschuw en vreest het contact met de andere gasten. 
Freddy raadt hem aan te doen alsof hij een buitenlander is en geen woord van de taal verstaat.

Op die manier is hij ongewild getuige van een complot dat gesmeed wordt door de lokale dominee samen met 
een racistische motorbende om het huisje te onteigenen. En dan is er Alois, de gedoodverfde simpele die Charlie 
woordjes Nederlands bijbrengt, en samen met hem de snode plannen van het complot voor de wielen rijdt.

Ten einde raad overvalt de bende het huisje, maar de aanval wordt met succes afgeslagen.

Een komedie met hilarische toestanden, kruisende verhaallijnen, intriges en spanning.
Tegelijkertijd worden er ook sneren uitgedeeld naar de hypocrisie van de dominee, racisme, machtswellust en 
vooroordelen. Een geslaagde komedie mét inhoud voor een heel breed publiek. (AD)

“Verstand op nul met deze billenkletser”

Meneer Henri, eigenaar van een lingeriemodehuis, is verliefd op één van zijn modellen. Zijn vrouw loopt in de 
weg en hij contacteert een duister figuur om hem er van af te helpen. Zijn notaris geeft hij de opdracht om o.a. 
middels zijn testament zijn vrouw te onterven, voor alle zekerheid.

En dan is er de kuisvrouw die overal haar neus in steekt, de zoon die op hetzelfde meisje verliefd is, het duister 
figuur dat klungelt, de notaris die niet te vertrouwen blijkt te zijn, en de echtgenote die niet zo saai is als hij 
dacht.

Alle beproefde ingrediënten voor een avondje billenkletsen met verstand op  nul. De humor zit zowel in de 
dialogen als in de situaties. (AD)

“Een mooi en ontroerend verhaal over een toevallige 
ontmoeting.”

Hij is in zijn beroep uitgerangeerd en lijdt daar geestelijk onder, zij wacht op de uitslag bij een oncoloog. Beiden 
trachten hun pijn te verzachten door een wandeling te maken en komen zo elkaar per toeval tegen. Ze krijgen 
gevoelens voor elkaar. Eerst aarzelend, dan soms kwetsend, dan heel diep meelevend en uiteindelijk op de rand 
van een relatie. Maar uiteindelijk gaat ieder zijn eigen weg.

Subtiel met heel veel humor door de kracht van de tekst. Die is ontroerend en geestig en weet heel goed de rol-
lercoaster van hun gevoelens te beschrijven. De woorden doen de geestelijke en de lichamelijke pijn versmelten 
tot één pijn waaruit hoop komt. Mooi om te zien hoe iedere ontmoeting de vorige versterkt. (FVDS)

Björn
Nasja Covers

	 2D,	2H

	 KOMEDIE

	 AVONDVULLEND

De buitenlander
Larry Shue

	 5H,	2D	

	 KOMEDIE

	 AVONDVULLEND

De lingerie van 
mijnheer Henri

Bart Verdonck

	 3H,	4D	

	 BLIJSPEL

	 AVONDVULLEND

De kus
Ger Thijs

	 1D,	1H	

	 TONEELSPEL

	 AVONDVULLEND
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“Wat zich tijdens de tweede wereldoorlog in vele Vlaamse 
huiskamers afspeelde.”

Twee families beleven de tweede wereldoorlog. We zien hoe de industrie gedwongen wordt te produceren voor 
de bezetter, hoe de jeugd misleid wordt door ‘de nieuwe orde’. Hoe het opkomende flamingantisme gekaapt 
wordt door de bezetter. Het duale van de ‘zwarte markt’, de dubieuze rol van het klerikalisme. Het ontstaan van 
het verzet, de gruwel van de Jodenvervolging en de nazipraktijken, de afrekeningen van de repressie.

Zeer geloofwaardige personages leveren met vlotte dialogen een sublieme, realistische en volledige kijk op de 
misleiding, het opportunisme en de wreedheid van de oorlog zoals die door de burger werd ervaren.
Gruwelscènes van Gestapo-martelingen en afrekeningen van ‘wit’ met ‘zwart’ worden niet uit de weg gegaan. Aan 
de hand van een poppenkast worden toespraken van Hitler, Goebbels, de koning, de kardinaal, enzovoort geëvo-
ceerd. Een boeiend, levensecht historisch document over de oorlog voor een grote cast. (AD)

“Drama over de holle retoriek van de grootspraak.”

Witlox Nemigen wordt geïnterviewd over zijn megalomane projecten: een trap bouwen tegen een vulkaan, een 
stad afbreken om witte torens te zetten, een zee laten leeglopen voor een kunstproject. Allemaal op kosten van 
de belastingbetaler. De antwoorden van de dictator zijn ontwijkingen ingebed in lange nietszeggende zinnen. 
Wanneer de journalist blijft aandringen verliest de man zich in zijn eigen rammelende zinnen, stort hij in, en 
trachten zijn medewerkers de schijn te redden.

De humor zit in de geknutselde antwoorden, de holle politieke frasen en de manier waarop de man zich verdedigt 
- bijgestaan door zijn medewerkers die de syllogismen niet schuwen - en de scherpe humoristische dialogen. 
(FVDS)

“Een romantische komedie met Engelse humor die zich afspeelt 
in 1950.”

Jack, een vijftiger, is een gevierd entertainer die samen met zijn butler een rustig leven leidt tot zijn ouders, een 
variétékoppel, bij hem intrekken - een list van de moeder om haar man daar te parkeren zodat zij weg kan van 
hem. Na allerlei situaties komt het koppel terug samen en vraagt Jack Maggie, zijn medeartieste, ten huwelijk.

In deze komedie is, zoals het hoort, een belangrijke rol weg gelegd voor de butler.
Een eenvoudig verhaal dat meesterlijk verteld wordt en waarin de personages zweven door de hemel van de 
droge Britse humor. Een bijkomend pluspunt is dat het stuk opgebouwd is rond de sfeer van de jaren ’50.
Prettig stuk vooral voor oudere acteurs. (FVDS)

“Een leven van schone schijn.”

Een schooldirecteur maakt zich klaar voor de receptie ter gelegenheid van zijn pensionering, en mijmert in 
zichzelf. Over hoe het vroeger was, toen kinderen moesten luisteren, toen er discipline was, deugd, orde en 
netheid. Over hoe hij deze idealen hoog in het vaandel hield, een voorbeeld wilde zijn voor de jeugd. 
Hij drinkt zich moed in voor de confrontatie met het publiek waar hij voor moet speechen. Naarmate de tijd 
vordert en het niveau in de fles daalt, passeert ook zijn ‘deftig’ huwelijk de revue, de verboden liefdes, de ver-
drongen passies, kortom de mislukking van een leven van schone schijn.

Een boeiend verhaal van een complex leven. Allicht kan het inkorten van het eerste deel (hoe het vroeger was) het 
geheel nog meer gebald en daardoor sterker maken. (AD)

Hoe schoon was 
mijn school

Frans Depeuter

	 1H	

	 MONOLOOG

	 AVONDVULLEND

Zwart en wit
René Verreth - naar Gerard Walschap

	 15	H	–	8D		(BIJROLLEN	VOOR	4H	EN	2D;	

	 DUBBELROLLEN	MOGELIJK)	

	 TONEELSPEL

	 AVONDVULLEND

Scheppings-
defect

Marcel Osterop

	 1D,	3H	

	 DRAMA

	 AVONDVULLEND

De nachtegalen
Peter Quilter

	 2D,	3H	

	 KOMEDIE

	 AVONDVULLEND
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