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Nog een paar weken en het is zover; vakantie! Wat zon en wat 
water, wat drijft ons dan naar het theater? Een wat flauw versje, 
maar wie enigszins bewust leeft, en een deel van zijn tijd aan het 
theater besteedt, moet zich die vraag regelmatig stellen. Heeft 
de realiteit niet genoeg aan zichzelf? Als je de schoonheid, maar 
ook de brutaliteit van oorlog en miserie rondom je ziet – en je kan 
er niet meer naast kijken – dan word je geconfronteerd met het 
‘gemaakte’ dat toneel toch is. Wie steekt vandaag de dag zijn tijd in 
iets wat we eerlijkheidshalve vaak als ‘nep’ ervaren. Toegegeven, 
precies tegen dat onwaarachtige zullen we ons in het theatermaken 
verzetten. We hebben de mond vol over echtheid. En we hebben de 
handen vol om dit waar te maken.

Als we de muziekdramaturg Alain Franco mogen geloven, worstelen 
ook musici en vooral dirigenten met deze opdracht. Hij vergelijkt 
twee dirigenten die eenzelfde werk van Beethoven dirigeren. 
Wilhelm Furtwängler in Berlijn, 1943, dus in volle oorlogstijd, en 
Arturo Toscanini in New York, 1952. Onder de hand van de laatste 
speelt het orkest het stuk ongeveer een derde sneller. Een fenome-
naal verschil. Elke uitvoering houdt per definitie een vervorming 
in van wat de auteur in zijn hoofd had. Dat geldt ook voor elke 
toneelopvoering. Men probeert zo dicht mogelijk bij de oorspron-
kelijke idee van de componist te komen, maar die benadering – bij 
benaderen ben je er nog niet – is gekleurd door de subjectieve 
dirigent die zelf  ook gevormd is door zijn tijd. En dan denken we 
nog niet aan het publiek. Luisteraars, toeschouwers, kunnen aan 
een massa intenties voorbij gaan, doordat ze hun eigen doelstel-
lingen, verwachtingen en fantasieën hebben. Je moet maar eens als 
buitenstaander in een zaal zitten te kijken naar een oubollige klucht 
op een technisch abominabele manier gespeeld, terwijl er rondom 
je gejoeld wordt van de pret omdat de in vrouw verklede man zijn 
rok uittrekt en in zijn excentriek ondergoed staat te blinken. Dan 
begrijp je dat toeschouwers soms ‘anders’ kunnen kijken. 
Dit is een van de dilemma’s waarmee uitvoerders, als ze ernstig met 
hun vak bezig zijn,  permanent te maken krijgen. Al streven ze, als 
regisseur of  acteur, obsessioneel de (hun?) waarheid na, ze weten 
nooit of  ze die bereiken. Onvolmaaktheid is hun lot. Kunstenaars, 
ook de performers, kunnen de ontwerpen die ze creëren zelf  niet 
objectief  zien, ze hebben het oog van een buitenstaander nodig om 
ze te kunnen beoordelen. Ze zijn voor hun eigen werk grotendeels 
blind. 

Vele interviews met vaak zelfverklaarde vedettes zijn daarom zo 
stuitend, doordat ze bol staan van de ‘ikjes’ en de wereldschok-
kende zelfverwezenlijkingen. Geef  mij dan maar de reactie van 
Abke Haring de actrice die Hamlet speelt in ‘Hamlet vs Hamlet’ door 
Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam, wanneer ze op de vraag wie 
voor haar die Hamlet is, eerlijk antwoordt: “Ik zou het niet weten. 
Ik ben daar niet mee bezig.” Uiteindelijk zal die Hamlet voor haar 
wel meer en meer gestalte krijgen, maar het is goed te beseffen dat 
perfectie niet realistisch is. Gelukkig maar. Die onvolmaaktheid 
dient daarom nog geen leugen te zijn. De onvolmaaktheid is een 
aspect van de realiteit.  Dat is een hele geruststelling voor iemand 
die zich op de planken waagt.
Zeker als hij is teruggekeerd van de zon en het water.

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Na zon 
en water

“Onvolmaaktheid  
is geen leugen.”
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Lokaal cultuurbeleid…  
een ‘never ending story’

‘Het kouwe kind’ - Bert Leysenkring (2014)
© Carine Wouters

“Amateurkunst is het 
beoefenen en het zich 
verder bekwamen in 
een bepaalde kunst-
discipline gericht 

op zelfontplooiing en ontdekkingen. 
Amateurkunsten bieden ook sociale mo-
gelijkheden: mensen ontmoeten elkaar, 
creëren samen en genieten (in groep) 
van het eindresultaat. Amateurkunste-
naars vormen een te koesteren groep 
die zorg en aandacht vraagt. Ze leveren 
een wezenlijke bijdrage aan het lokale 
cultuurleven.”
Beter dan het Forum van Amateurkunsten 
kunnen we het niet verwoorden. Zorg en 
aandacht geven aan het verenigingsleven. 
Het is rapper gezegd dan gedaan. Lokale 
overheden spelen een sleutelrol in de 
ondersteuning van amateurkunstenaars. 
Een degelijk cultuurbeleid wordt niet 
opgemaakt achter de gesloten deuren 
van een gemeentezaal, maar is gestoeld 
op inspraak van de burger en overleg. Dit 
wordt georganiseerd in de gemeentelijke 
raad voor cultuurbeleid waarin ook je 
toneelvereniging kan zetelen.
 
Blind vertrouwen in het 
verenigingsleven
De organisatie van adviesraden kent 
een hele geschiedenis. In 1972 sloten de 
grote politieke partijen een akkoord: het 
Cultuurpact. Hierdoor moeten openbare 
culturele instellingen pluralistisch zijn en 
mogen zij geen gebruikers discrimineren 
om ideologische, filosofische of  politieke 
redenen. Dit geldt zowel voor het beheer 
en gebruik van infrastructuur, als voor 
het toekennen van subsidies in geld of  
natura. Het Cultuurpact zorgt voor de-
mocratie in de cultuursector. In 1991 ging 
een decreet in voege dat een verplichting 
invoerde voor de gemeentebesturen tot 
het erkennen en zo nodig oprichten van 
gemeentelijke raden voor cultuur. Er 
is een blind vertrouwen in het vereni-
gingsleven aangezien enkel het vereni-
gingsleven rechtstreeks mensen in die 
adviesraad kan afvaardigen. Een nieuwe 

Tania Vanden Bossche

 Heeft je toneelgroep financiële ondersteuning van de 
gemeente? Hoe kan je opkomen voor een (betere) toneelzaal? 
Hoe kan je gemeente en het lokale cultuurbeleid ook voor 
jouw vereniging een meerwaarde betekenen? Waar kan je die 
belangen verdedigen? We nemen je mee naar de cultuurraad.      

gemeentewet in 2004 geeft de gemeente-
raad de mogelijkheid om adviesraden in 
te stellen. Met adviesraden wordt bedoeld 
“een door het gemeentebestuur erkend 
orgaan dat als voornaamste opdracht 
heeft het bestuur te adviseren over 
bepaalde gemeentelijke beleidsmateries 
en waarvan de samenstelling uit burgers 
of  afgevaardigden bestaat.”  

Inspraak en overleg
De nieuwe sleutelwoorden voor het lokale 
cultuurbeleid zijn geboren. De burgers 
krijgen inspraak in het cultuurbeleid 
omdat de cultuurraad adviezen mag 
geven. Er wordt een maatschappelijk 
draagvlak gecreëerd door de burgers te 
betrekken bij de totstandkoming van 
het beleid. Dit bevordert inspraak, en 
de kwaliteit van het beleid verbetert. 
Inwoners beschikken over een eigen 
ervaringsdeskundigheid, zij weten hoe 
lokale gebeurtenissen of  problemen in 
elkaar zitten.

Samenstelling cultuurraad 
De gemeente is verplicht zich aan spelre-
gels te houden bij de samenstelling van de 
adviesorganen. In de cultuurraad zetelen 
drie verschillende actoren:
• Alle culturele verenigingen of  organisa-

ties die werken met vrijwilligers en een 
werking ontplooien op het grondgebeid 
van de gemeente. Dus ook jouw toneel-
vereniging! 

• Alle culturele organisaties en instel-
lingen die werken met professio-
nele beroepskrachten en een werking 
ontplooien op het grondgebeid van de 
gemeente.

• Deskundigen inzake cultuur woonachtig 
in de gemeente.

Het water tussen verenigingen en het ge-
meentebestuur is vaak heel diep. Door je 
toneelvereniging ook mee af  te vaardigen 
in de gemeentelijke raad voor cultuurbe-
leid kan er een boeiende wisselwerking 
ontstaan. 
Hoe kan je jouw vereniging vertegenwoor-
digen en je belangen best verdedigen?  

“ Wanneer 
kunstenaars hun 

werk kunnen 
creëren of presenteren 

in een daartoe 
aangepaste ruimte, 
is dit niet alleen een 

blijk van erkenning of 
waardering; vaak zet 

het ook aan tot een 
artistiek proces.”
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Cultuur een gezicht geven
Marjan Deschacht is voorzitter van de 
gemeentelijke raad voor cultuurbeleid in 
Middelkerke. Middelkerke telt verschil-
lende toneelverenigingen waarin Marjan 
actief  is. Ze was afgevaardigde in de 
cultuurraad voor het theater, nu is ze 
tot voorzitter verkozen. “Als voorzitter 
vertegenwoordig ik geen segment van 
het culturele leven. We zijn een nieuwe 
ploeg en we willen op de eerste plaats de 
cultuurraad een gezicht geven. De leden 
van de cultuurraad verzorgen mee het 
onthaal in het cultureel centrum tijdens 
de vroegboekactie. Zo zien de verenigin-
gen de mensen achter het adviesorgaan 
en dienen we ook als aanspreekpunt.”  

Bert Demunter is provinciaal voorzitter van 
OPENDOEK Vlaams-Brabant en Brussel 
en actief  in het theatergebeuren in zijn 
gemeente Beersel. Hij is lid van de ge-
meentelijke raad voor cultuurbeleid en hij 
zetelt in de raad van bestuur van het CC 
De Meent. De gemeente Beersel bestaat 
uit vijf  deelgemeenten: Alsemberg, 
Beersel, Dworp, Huizingen en Lot. “Ik zit 
er niet alleen om theater te promoten. Ik 
zetel als expert. Dat geeft je een comfor-
tabele positie. Je bent onafhankelijk en 
kan meer afstand nemen van bepaalde 
belangen. Ik ken het verenigingsleven 
en kan dus het overzicht bewaken. We 
verdedigen de belangen van het volledige 
verenigingsleven. Met de gemeentelijke 
raad voor cultuurbeleid proberen we ons 
steentje bij te dragen aan een kwaliteits-
verbetering van het cultureel leven. Door 
aanwezig te zijn op activiteiten tonen we 
onze waardering. We belonen inspannin-
gen van vrijwilligers. De cultuurraad zelf  
organiseert minder activiteiten. “

Marjan: “We organiseerden vroeger 
cultuurcafés maar voorlopig organiseert 
de cultuurraad geen evenementen meer. 
Er is geen behoefte aan. Omdat we een 
nieuwe ploeg zijn, willen we elkaar eerst 
aanvoelen. Prioritair in het beleid is 
open staan voor elkaar en elkaar beter 
leren kennen. Daarna kunnen we zoeken 
naar meer samenwerking. Verenigingen 
kennen elkaar te weinig, we weten te 
weinig waarmee iedereen bezig is. We 
gaan daarom op bezoek, want onbekend 
maakt onbemind.”

Ondersteuning 

Bert: “De subsidies dalen. Het spook van 
de besparingen hangt ook boven ons 

hoofd. De huurprijs van materiaal en 
locaties werd aangepast aan de index en 
wordt dus duurder na twaalf  jaar. Maar 
het verhuurreglement zorgt ervoor dat 
verenigingen, aangesloten bij de cultuur-
raad, 1/5de van de basisprijs moeten 
betalen. Dat is ook zo voor het gebruik 
van CC De Meent. Verder staat er een 
repetitieruimte en vergaderlokaal gratis 
ter beschikking.”    
Ook bij de cultuurraad in Middelkerke 
klinkt hetzelfde verhaal. Marjan: “Ver-
enigingen krijgen financiële en logistieke 
ondersteuning. Zo kunnen ze de zalen 
gratis gebruiken. Er wordt een werkings-
subsidie toegekend op basis van een 
puntensysteem. De verenigingen kennen 
het systeem en weten hoe de subsidies 
worden samengesteld en op welke basis. 
Ze krijgen ook logistieke ondersteuning: 
materiaal ontlenen is mogelijk, tribunes 
aanvragen enzovoort.” 
Gemeenten met een polyvalente zaal 
kunnen ook hier de stem van de vereni-
gingen laten horen. Het beheer van een 
cultureel centrum ligt niet in handen van 
een gemeentelijke raad voor cultuurbe-
leid. Toch kan de cultuurraad hier een rol 
spelen. 
Bert: “We hebben een mooi CC De Meent 
in de gemeente en verenigingen kunnen 
genieten van een voordelig tarief. De raad 
van bestuur is evenwichtig samengesteld, 
met afgevaardigden uit de gemeentepoli-
tiek, uit de verschillende adviesraden 
maar ook uit de gebruikers van de zaal. 
Dat wil niet zeggen dat alle behoeften 
worden ingelost, maar men luistert 
tenminste.” Ook Middelkerke beschikt 
over een CC De Branding. Marjan: “Leden 
van de cultuurraad zetelen mee in het be-
heersorgaan dat advies verleent over het 
huren van de zalen en lokalen. We komen 
hiervoor twee keer per jaar samen.”   

Waarderen en stimuleren

Bert: “Jaarlijks organiseren we een feest 
voor de vrijwilligers in het domein van 
Huizingen. Tijdens dat feest reikt de 
cultuurraad de cultuurprijs ‘Cultuur 
op Spoor’ uit. Met deze cultuurprijs 
beloont de cultuurraad Nederlandstalige 
inwoners van de gemeente of  vereni-
gingen aangesloten bij de cultuurraad, 
die zich in de gemeente verdienstelijk 
hebben gemaakt op cultureel of  sociaal-
cultureel vlak. Een andere cultuurprijs is 
De Herman Teirlinckprijs. Het gemeen-
tebestuur reikt die jaarlijks uit aan één 
of  meerdere personen of  verenigingen 
uit Beersel die zich op cultureel vlak 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
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Aantal respondenten: 130

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.

en een uitstraling voor Beersel betekenen 
tot ver buiten de gemeentegrenzen. De 
uitreiking gebeurt op nominatie van het 
bestuur van de cultuurraad.”

Cultuur staat boven politiek 

De politieke inmenging in cultuurraden 
blijft een heikel punt. Marjan is hier 
heel duidelijk over: “Ik ben voorzitter 
van de cultuurraad en politiek neutraal. 
Ik heb geen politieke kleur, ik had geen 
partijkaart toen ik als voorzitter werd 
gekozen. De schepen van cultuur kan als 
waarnemer naar de vergadering komen, 
maar heeft geen stemrecht. De algemene 
vergadering van de cultuurraad wordt 
aangekondigd in het gemeenteblad 
maar politieke mandatarissen zijn niet 
welkom.”  

Vertegenwoordig je vereniging  
in de cultuurraad: enkele tips
• Breng de agendapunten van de cultuur-

raad op voorhand mee naar de bestuurs-
vergadering van je vereniging. 

• Bespreek daar eerst wat je later naar de 
cultuurraad kan brengen. 

• Geef  achteraf  ook feedback. 
• Handel met kennis van zaken door je 

in te schrijven op nieuwsbrieven van 
andere verenigingen of  raadpleeg hun 
website.  

• Kijk in je vereniging naar wie de denkers 
zijn en wie de doeners. Beiden heb je 
nodig, maar kijk wie het best past in een 
cultuurraad. 

• Kom vernieuwend uit de hoek. Klaag 
niet steeds over het beleid of  over wat 
niet lukt, maar zoek oplossingen en 
breng nieuwe ideeën aan.  

Meest gestelde ondersteuningsvragen
• Communicatie en inspraak (= kenbaar 

maken van activiteiten en betrokkenheid)
• Infrastructuur (= zoeken naar geschikte 

zaal, vragen over kostprijs, e.d.)
• Financiën (= vragen over subsidies of  

financiële tussenkomst)
• Logistiek (= o.m. uitleendienst en techni-

sche ondersteuning)
• Netwerking (= het zoeken en vinden van 

partners of  gelijkgezinden)
• Inhoudelijke vragen (= feedback, advies 

en impulsen)
• Presentatiekansen (= naar buiten treden 

met werk)

Bedreigingen voor het lokale cultuurbeleid 

• Het politieke spook: Niet alle schepenen 
van cultuur en jeugd staan open voor een 
ver doorgedreven samenwerking of  voor 
vernieuwing.  

• Het spook van de besparingen. Steden 
en gemeenten zullen de komende jaren 
meer dan ooit worden uitgedaagd om 
creatief  en spaarzaam om te gaan met 
hun personeels- en werkingsmiddelen.

Een voorbeeld van lokaal cultuurbeleid in 

Torhout, de toneelgemeente 2014 

Met de jaarlijkse benoeming van een 
toneelgemeente wil OPENDOEK steden 
en gemeenten in beeld brengen die op een 
systematische manier het amateurtheater 
ondersteunen. Een selectiecommissie 
koos uit vijf  genomineerden met Herne, 
Hoeilaart, Houthulst, Pepingen uitein-
delijk voor Torhout als winnaar.  Torhout 
heeft een sterke visie op cultuurbeleid en 
biedt logistieke en financiële ondersteu-
ning en focust op jeugdwerking.  
In Torhout maken de drie theatergroe-
pen deel uit van de cultuurraad. Er is een 
deelraad podiumkunsten met sectorover-
leg en de drie groepen zetelen mee in de 
beheerraad van het CC de Brouckere. Wat 
betreft overleg kan dit tellen. 
De gemeente verleent naast de financiële 
ondersteuning heel wat technische en lo-
gistieke ondersteuning. Zo mogen de drie 
toneelverenigingen gebruik maken van 
een aparte theaterloods met ruimte voor 
repetities, decorbouw en opslag van decors 
en kostuums. De drie gezelschappen delen 
de ruimte, en plannen de repetities en 
de opvoeringen afwisselend. Dat geldt 
ook voor het stockeren van kostuums, 
rekwisieten en decors. De vrachtwagen 
van de stad zorgt voor gratis vervoer van 
de decors tussen de theaterloods en het 
cultuurcentrum. CC de Brouckere geeft 
voorrang aan de data van de eigen, lokale 
amateurtoneelgezelschappen vooraleer 
het centrum verdergaat met het boeken 
van externe producties! Zo zijn de 
Torhoutse amateurgezelschappen zeker 
van goede data en kan de programmering 
van het CC daarrond gebouwd worden. 
De academie heeft een kwalitatieve 
afdeling woord waar jongeren alle kansen 
krijgen, en de theatergroepen organise-
ren theaterkampen en workshops voor 
jonge spelers. De gemeente zette een 
sociaal artistiek project op met mensen 
in armoede. Enkelen van hen stroomden 
intussen door naar het reguliere amateur-
theater. Torhout vermeldde zelf  dat  “een 
kleinere stad als de onze zeker een mooie, 
jeugdvriendelijke, hardwerkende en 
sympathieke winnaar zou zijn.”  En gelijk 
hebben ze! Zeker met een burgemeester 
die al 36 jaar voorzitter is van één van de 
theatergroepen en meespeelde in maar 
liefst 437 voorstellingen.

“ Gemeenten krijgen 
van hun lokale 

amateurkunstenaars 
het meest vragen 

over infrastructuur, 
subsidies en logistieke 

ondersteuning.”

juni 2014 76



De reeds gecreëerde teksten kan je 
ontlenen in onze theaterbib. Kijk op 
www.theaterbib.be

Toneelstukken die mijn leven hebben 
beïnvloed? ‘Mijn Blackie’ van Arne Sierens is 
het eerste wat me te binnen schiet.
Ik zag het ooit in Antwerpen en was getroffen 
door de energie, de rauwheid en de taal (het 
dialect). De personages van Arne Sierens 
zijn zo levensecht, zo terug naar de ‘gewone 
man’, dat ze juist daardoor de bijzonderheid 
van ieder mens laten zien. Bovendien spat 
de energie ook het tekstboekje uit door 
de geweldige lay-out. Als er staat: !DE 
BROODFANFARE! dan komt er in mijn hoofd 
een dorp tot leven. Dan hoor ik toeters en 
bellen, voel ik de ochtenddauw, dan zie ik 
fanfareorkesten en ruik ik vers brood.

Het tweede stuk is ‘Verroeren’ van Samuel 
Beckett, in de vertaling van Hugo Claus. Het 
is niet als theatertekst geschreven, maar wat 
zou ik het graag een keer in het theater willen 
horen en zien.
Ik denk dat je er een prachtige 
dansvoorstelling van zou kunnen maken.
‘Op een nacht toen hij aan tafel zat het 
hoofd op de handen zag hij zichzelf opstaan 
en weggaan’ is de eerste zin van de tekst. 
Meteen een zin vol dubbelheid. Een man zit 
aan tafel en ziet zichzelf weggaan. Zitten en 
weggaan op hetzelfde moment.
‘Verroeren’ is een tekst waar beweging en 
stilstand hand in hand gaan. De man wil 
weggaan. De man is aan het weggaan. Aan 
het beginnen weggaan. 
De tekst voert me mee in een heel klein 
moment. Door de voortdurende herhalingen 
van woorden als ‘altijd’, ‘weer’, ‘ooit’ krijg ik 
een gevoel van opgesloten zijn. Opgesloten 
in de kamer waar de man zit. Opgesloten 
in de man zelf. Het gaat in deze tekst niet 
om oorzaak of gevolg, het gaat om dat ene 
moment, dat wordt uitgerekt en dat mij een 
desolaat gevoel van troosteloosheid geeft. 
Prachtig dat je met taal deze ‘macht’ hebt.

Anouk Saleming
Het derde stuk is ‘Marie-L’ van Hans van den 
Boom. Een aangrijpend stuk over een meisje 
dat dood gaat. Ik vind het mooi dat Hans 
van den Boom zo’n  thema voor een jong 
publiek neerzet. De monoloog van Maaike 
(toen fantastisch gespeeld door Floor van 
Berkestijn) raakte mij heel erg. Aan het einde 
van het stuk, als Marie-L bijna dood is, laat 
Maaike haar spreekbeurt horen over ezels. 
De onmacht om het over andere dingen te 
hebben, is zo voelbaar. De taal is daar zo vol 
van subtekst. En de slotzinnen van Marie-L 
zelf wil ik ook graag noemen: ‘En toen ging 
ik dood, zomaar, zonder vooraankondiging. 
Toen was ik er opeens niet meer.’
Dat is voor mij het ultieme theater. Iets wat in 
de realiteit niet meer kan, kan in het theater 
wel. Zelfs je eigen dood beschrijven.

Anouk Saleming (°1977) studeerde 
in 1999 af aan de Hogeschool voor 
de Kunsten Arnhem als docent 
drama/regisseur. Daarna vervolgde 
ze haar studie aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht om 
zich te specialiseren in het vak 
dramaschrijven. Daar studeerde ze af 
in 2003. 
In 2005 ontving zij voor haar 
jeugdtheaterstukken het Charlotte 
Köhler Stipendium.  
Anouk Saleming schrijft en regisseert 
bij uiteenlopende gezelschappen. Haar 
stijl van maken en schrijven kenmerkt 
zich door een beeldende poëtische stijl. 
Ze creëert in haar stukken werelden 
die neigen naar het magisch realisme.  
Bij uitgeverij Buitenkunst verschenen 
haar theaterteksten: Paradepaardjes / 
Het bos van dode liefjes en Bloedroof.  
Ontdek alle besproken teksten op 
www.theaterbib.be.  

Het begon met Vrijdag van Hugo Claus, in een 

regie van Jef Depaepe,  door het Zwevegems 

Teater. Miserie troef in deze klassieker. Het 

bevat thema’s die in die tijd (1969) baanbre-

kend waren en een aantal heilige huisjes 

open braken. Alleen rijst de vraag of dat nu 

nog allemaal zo relevant is. Een katholiek 

huishouden waar alles netjes in de doofpot 

werd gedumpt. Ga je vandaag nog mee in die 

problematiek? Incest is uiteraard van alle 

tijden en het blijft vreselijk om daar als gezin 

mee geconfronteerd te worden. Alleen raak je 

daar sinds de affaire Dutroux in deze tijd niet 

zo makkelijk meer mee weg dan vroeger.

Die Ghesellen Deerlijk waagde zich aan Di-

plodocus Deks (2004) van Tom Lanoye, in een 

regie van Bernard Decock. In een klein Vlaams 

dorpje, wordt een bot ontdekt van een dino-

saurus. Algauw wordt beslist om dit voorval uit 

te buiten en het dorpje om te bouwen tot een 

heus pretpark. Dit verhaaltje is echter slechts 

het uitgangspunt voor een exploratie van 

de kortzichtigheid van de Vlaming in al zijn 

vormen. Eigen aan deze klassieker van Lanoye 

is dat het stuk van achter naar voor gespeeld 

wordt. Net zoals een archeoloog graaft naar 

botten en potten, graaft Lanoye dieper en 

dieper in de ziel van dit dorp.

Bieke Vanlaeken schreef en regisseerde 

ZwartWit, een jongerenproductie van 

Theatergezelschap Tope over de Holocaust. 

Een gewaagd onderwerp voor jongeren. We 

Kurt Velghe

Vlaanderen boven! Het toeval wil dat we de laatste tijd 

veel werk zien van Vlaamse auteurs. Tijd dus om dit van 

naderbij te bekijken.

Schrijvers van bij ons
zagen een prachtig stukje theater over een 

onmogelijke liefde tussen een Joods meisje 

(Eva) en een Duitse jongen (Florian) tijdens 

de Holocaust. Het concept zat wondermooi 

in elkaar. De jongeren speelden verschil-

lende rollen en fungeerden ook zelf als decor. 

Bovendien speelden drie jongeren  live-mu-

ziek. Het publiek genoot zichtbaar met volle 

teugen van deze beklijvende voorstelling.

Eindigen doen we met nog een dinosaurus 

onder de Vlaamse auteurs, met name Arne 

Sierens. Deugd en Vreugd Heestert creëerde 

zijn Dozen (1993), in een regie van Hilde 

Vanderstraeten. Kartonnen dozen worden 

geopend en verhaaltjes komen tevoorschijn. 

Nu eens grappig, dan weer griezelig of soms 

ook tragisch. Steeds boeiend. De regisseur 

koos voor dozen als decor, kartonnen dozen, 

van groot naar klein. Dozen met herinnerin-

gen, dozen waar de acteurs in en uit stappen, 

dozen waar de acteurs mee kruipen, enz. Voor 

de rest enkel een sofa op scène. Het leuke 

concept, het goede spel van de acteurs en de 

boeiende verhalen bezorgen ons een bijzonder 

mooie toneelavond. Deugd en Vreugd slaagt 

erin je onder te dompelen in een soort verhuis-

sfeer. Zo’n toestand waarbij je verhuisdozen 

opent en telkens opnieuw voor een verras-

sing komt te staan. De ene doos is nog niet 

helemaal leeg of je wil al snel gaan kijken 

wat er in de volgende doos zit. En zo hoort het 

ook…

Toneel kijken is een toffe hobby. Als je ziet hoe 

met veel creativiteit een toneelstuk  gecreëerd 

wordt, waar het publiek in meegaat van begin 

tot eind. Je wordt ondergedompeld in een 

andere wereld en je komt er pas uit als het 

slotapplaus losbarst. Knap gedaan, vrienden-

amateurs.

‘Dozen’ – Deugd en Vreugd
© Antoon Muys

© MStijger
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Enkele stukken:

Het huis van Bernarda Alba 
(11D en figuranten)

Na de dood van haar man kondigt Bernarda 
Alba een rouwperiode af van acht jaar. Zij 
en haar dochters zullen acht jaar van de 
buitenwereld worden afgesloten. Vijf jonge 
vrouwen onder een hete drukkende zon, vol 
seksuele verlangens onder de tirannie van 
hun moeder. Deze gevangenschap leidt tot 
rebellie die echter nooit een kans van slagen 
heeft.
De oudste dochter zal uitgehuwelijkt worden 
aan Pepe maar de andere zusters willen 
eveneens ontsnappen door met Pepe te 
trouwen. De jongste dochter durft het verst 
gaan door Pepe bij haar uit te nodigen. Als 
Bernarda haar jongste dochter doet geloven 
dat ze Pepe gedood heeft, pleegt het meisje 
zelfmoord. 

Bij de vele vertalingen steekt die van Claus er 
boven uit. Het is een prachtige vertaling waar 
hij met Vlaamse woorden de  Spaanse emoties 
nieuw leven geeft. 

Een prachtige, heroriënterende bewerking is 
die van Multatuliteater Gent. Deze bewerking 
is zo straf aangepast aan het concept van 
de bewerkers Helena Elshout en Alexander 
Decommere en is de moeite voor iedereen om 
te lezen en te spelen. 
Uit hun toelichting:
“We wilden het verhaal naar een meer 
hedendaagse setting verplaatsen. Daarvoor 
boden zich de films ‘Kynodontas’ (Giorgos 
Lanthimos) en ‘The Virgin Suicides’ (Sofia 
Coppola) aan als inspiratiebron, die de fatale 
verveling en het uit de hand gelopen spel in 
een familiale implosie benadrukken. 
De universaliteit en de tijdloosheid van 
een verwrongen relatie tussen moeder en 
dochters stond voor ons centraal in ‘La casa 
de Bernarda Alba’. We waren geïntrigeerd 
door de psychologische manipulatie en de 
onderdrukte seksualiteit. De belangrijkste 
verandering ten opzichte van het origineel 
is dan ook dat de onzichtbaarheid van het 
personage Pepe el Romano wordt doorge-
trokken en hij zich in onze bewerking tussen 
verbeelding en werkelijkheid begeeft. Het 
stuk kreeg daardoor ook een ander einde. Er 
wordt niet geschoten naar Pepe el Romano 
maar hij wordt als hallucinatie en Adela zo 
als waanzinnige afgedaan. Ze krijgt een 
inzinking, wordt in bad gelegd en sterft een 
symbolische dood onder de ogen van haar 
moeder en zussen, die haar liefhebben en 
desondanks (moeten?) verraden. De mysteri-
euze man op de foto is in onze bewerking de 
jonge Lorca waardoor het stuk een metaficti-
oneel laagje krijgt.” 

Yerma 
(3D, 2H en vele kleinere rollen)

Yerma verlangt naar kinderen. Haar man wil 
of kan haar die niet geven. Yerma voelt zich 
als vrouw te kort gedaan. Zeker als haar man 
haar thuis opsluit onder het chaperonne-oog 
van zijn zusters. Yerma revolteert, breekt 
uit en zoekt alternatieven om zwanger te 
geraken. Uiteindelijk blijkt de enige oplossing 
haar man te vermoorden en zo ook de hoop 
op een kind te vernietigen.
Het is een hard stuk dat geen ruimte laat voor 
zelfgenoegzaamheid.

Dimitri Verhulst heeft een schitterende 
bewerking gemaakt onder de titel : ‘Yerma 
vraagt een toefeling’. (5D, 2H).
Het stuk wordt herleid tot zijn essentie zonder 
de emoties te beknotten. Verhulst slaagt erin 
om de aanwezige poëzie om te zetten naar de 
Vlaamse klei. Op geen enkel ogenblik stoort 
deze inbreng in het proza. Door de scènes 
beknot te houden en de verdere uitwerking 
van de personages  brengt hij een hoog tempo 
in het stuk en vermijdt zo – ondanks het zwaar 
beladen thema - dat het publiek afhaakt.

Bloedbruiloft 
(5D,3H, veel nevenrollen)

De bruid staat op het punt te trouwen met een 
man van wie ze niet houdt. Haar grote liefde, 
Leonardo, had in het verleden niet voldoende 
geld om haar ten huwelijk te vragen en is dan 
maar met haar nicht getrouwd. Hij kan de 
gedachte aan zijn vroegere geliefde echter 
niet uit zijn hoofd zetten en besluit haar 
te schaken. Voor de bruidegom is dit een 
dubbele vernedering: hij is niet alleen zijn 
toekomstige vrouw kwijt, maar is haar dan 
ook nog eens verloren aan een man die deel 
uitmaakt van de familie die de dood van zijn 
vader en broer op haar geweten heeft. De 
twee mannen doden elkaar.
Niet alleen het verhaal is aangrijpend maar 
enerzijds de korte harde dialogen die het 
geluid van vechtende messen hebben en de 
lange stukken poëzie die de rauwheid nog 
beter doen uitkomen.

Dimitri Verhulst bewerkt de titel tot ‘Ginds 
tussen de netels’ (5D,4H) . De verhaallijn is 
behouden en ook de thematiek, maar is zo 
sterk ‘vervlaamst’ dat de Spaanse ziel eruit 
verdwenen is. Daarentegen blijft de bewerking 
van Erica van Hylckama (5D,5H) zeer dicht 
bij de oorspronkelijke tekst maar met korte 
vlijmscherpe dialogen. Een bewerking die 
hedendaags en herkenbaar is en Lorca toch 
alle eer aandoet.

Al de besproken teksten zijn beschikbaar in de theaterbib. 

Frans Vanderschueren

Federico García Lorca (1898-1936) is in zijn werk een 
Spanjaard in hart en nieren. Zowel de zon als de weemoed 

als de wreedheid van de droge aarde kleuren zijn werk, dat 
gekenmerkt wordt door spel, natuur en vrijheid. In zijn 
universum vormt de dood het zwaartepunt. Samen met 

erotiek en noodlot is het de kern van zijn werk.

Z
ijn thema’s zijn rijk en origineel. 

Zijn toneelwerk gaat over 

passie, dood en onderdrukte 

seksualiteit. Deze worden 

gecombineerd met de Spaanse 

natuur en cultuur. Zijn toneelstukken laten 

het hart zien van het Spaanse volk en als 

dusdanig ook dat van de universele  mens. 

Een rauwe thematiek, maar gebaad in poëzie 

van woorden. Een hele rijkdom om te spelen.

Zijn stukken zijn doordrongen van een sterke 

ritmiek. Je hoort in zijn zinnen de hakken 

van de flamencodanser, de klaagstem van 

de fado uit zijn buurland, de traagheid van 

de opkomende zon en de felheid van een 

uitdrogende wind.

Als vorm kiest hij veel proza gemengd met 

poëzie. Zang en dans geven de rauwe wer-

kelijkheid weer in surrealistische beelden. 

Een enige gelegenheid voor groepen die 

ook eens de macht en de hartstocht van de 

poëzie willen proeven in een toneelstuk. 

Vooral omdat die poëzie een onderdeel is van 

het stuk.

Spaanse 
hartstocht

‘Bloedbruiloft’ – Theater Vonk
© Kristof Braekman
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Eerste kennismaking 
met groep of regisseur

Marleen Korthoudt

Elke nieuwe productie is een nieuw avontuur. 

Elke regisseur werkt op zijn eigen manier en 

soms klikt het en soms ook niet. Met open 

vizier aan een productie starten is nog altijd het 

beste. Elkaar respecteren is een gouden regel. 

Kurt Velghe

Wat mij opvalt, als ik ‘extern’ ga regisseren, 

is dat hoe ‘professioneler’ de aanpak van 

het gezelschap, hoe minder gemoedelijk het 

eraan toegaat. Een spijtige, maar begrijpelijke 

vaststelling. Hoe ‘professioneler’ de aanpak, 

hoe meer (zelf )discipline er gevraagd wordt 

van de medewerkers. In andere groepen is er 

veel minder discipline maar springt iedereen 

wel voor iedereen in de bres.

Anneliese De Boeck

Even een rondetafelgesprek, dan wat kennis-

makingsspelletjes en alsofjes (impro’s) werkt 

altijd, ja ook met volwassenen!

Anoniem

Er was eens een regisseur die bij bepaalde 

emoties het zelf voordeed hoe het moest, dit 

was dan zo hilarisch. Ik kan wel zeggen dat 

het dan voor de speler leuk en tegelijkertijd 

leerzaam was. 

Een andere regisseur werd nooit kwaad en zei 

altijd: “Het is een hobby.” Zo kreeg hij  meer 

gedaan van zijn spelers.  

We kunnen eigenlijk wel stellen dat we 

tevreden zijn met onze regisseurs. Er zijn 

er zelfs die ons contacteren om te mogen re-

gisseren. Zo zitten we al volgeboekt tot 2019.

Toon Van Hoyweghen

Hangt af van regisseur tot regisseur. Zo heb ik al 

gespeeld met regisseurs die de eerste repetitie 

nog niet rond de tekst werken, maar deze puur 

gebruiken om hun spelers te leren kennen. 

Zo leer je ze op persoonlijk niveau kennen en 

creëer je een soort ‘vertrouwelijkheid’. 

Andere regisseurs starten direct met het stuk. 

Een echte kennismaking volgt pas in de loop 

van het proces. Dit zorgt meer voor een profes-

sionele band.

Een tip: net als jij de regisseur moet leren 

kennen, moet hij jou ook leren kennen. Wees al 

vanaf het begin jezelf, zo weet de regisseur ook 

welk vlees hij in de kuip heeft!

Walter Verheijen

Het is de gewoonte dat wij onze regisseurs 

en regisseurs in spe vrijkaarten geven om 

onze producties bij te wonen. Bedoeling is 

dat zij op deze manier het potentieel van onze 

spelers leren kennen. 

Zo was Marc Lauwrys een kijkje komen 

nemen. Ik had die avond dienst in de kantine. 

Marc,  vertelde over het kettingroken in Code 

37. Ik schrok ik toch wel even dat Marc zei dat 

hij rookvrij door het leven gaat.  

Peter De Pauw

De kennismaking met een nieuwe groep is 

als regisseur altijd een beetje spannend. 

Meestal ken je wel enkele mensen, maar met 

nieuwe acteurs is het altijd even afwachten. 

Na enkele repetities is dat ijs gesmolten 

en wordt er als één grote familie naar een 

prachtige productie toegewerkt.

Wim Loots

Als de casting niet vast ligt, zitten de acteurs 

op de eerste lezing  met grote verwachtingen. 

De meesten hopen een belangrijke rol te be-

machtigen. Iedereen doet dan ontzettend zijn 

best om indruk te maken. Sommigen wachten 

niet tot de eigenlijke lezing begint maar vallen 

direct aan. Soms wordt er reeds een hele 

theater-CV gedebiteerd. Daarnaast zijn er ook 

enkelingen die proberen zo weinig mogelijk 

op te vallen, zij zijn meestal nog heel onzeker 

over hun eigen kunnen, of gewoon timide.

Dan wordt het stuk rond gedeeld. Spanning. 

Iedereen gaat lezen. De ene gesticuleert hevig 

om zijn lectuur kracht bij te zetten. Een ander 

probeert heel ingeleefd te lezen. Tussendoor 

wordt er naar de regisseur gekeken om te 

peilen naar zijn appreciatie. Aan het einde van 

de lezing verwacht iedere acteur van hem een 

Salomons oordeel. 

Ik hou er echter van dit zo lang mogelijk uit 

te stellen. We spelen soms al enige scènes, 

in verschillende bezettingen. Om dan zo laat 

mogelijk een beslissing te nemen.

Roland De Blende

De eerste kennismaking met een nieuwe groep 

voelt alsof je weer voor je eerste regie staat. Je 

moet je weer helemaal opnieuw bewijzen. En 

precies daarin zit de uitdaging. De frappantste 

eerste kennismaking was er een waarbij ik als 

regisseur met het bestuur een vergadering had 

over de komende samenwerking en de keuze 

van het stuk… dacht ik. Bleek het bestuur nog 

niet te hebben beslist om met mij in zee te 

gaan. Wat uiteindelijk ook niet gebeurde. 

Willy Pringuet, toneelacteur, muzikant in de 

fanfare, zanger in het zangkoor Sint-Cecilia 

zit jaarlijks gebeiteld in de hoofdrol. Net geen 

tachtig klokt hij af na vijfhonderd voorstellin-

gen. Benieuwd of het record aantal voorstellin-

gen van 2014 in 2015 kan verbroken worden en 

wie Willy in de hoofdrol vervangt. 

Om 19.30u zit de cafetaria van het Gildenhuis in 

Putte-Ertbrand afgeladen vol.  De omvangrijke 

barploeg – in groene polo – is druk in de weer 

met de eerste rondjes streekbieren. Het pro-

grammaboekje bevat vooral advertenties van 

lokale sponsors. Tien acteurs op de planken, 

maar regisseur, technische en barploeg zijn met 

meer dan twintig medewerkers.

Het Gildenhuis oogt uit de vorige eeuw. Een 

hoog podium met voordoek, een platte zaal 

met 150 losse stoelen. Op de regie-tafel is er 

wel een laptop. Geen enkele stoel blijft leeg. 

Het publiek bestaat uit een opvallende mix van 

jong en oud.

‘Lili en Marleen’ is een avondvullende komedie 

en dat neemt de groep letterlijk. Als het doek 

KNOEZELBIJTER WILLY 
KLOKT AF OP 500

een laatste keer dichtschuift, is het na elven. 

“Hier krijg je waar voor je geld.” Je moet er de 

pauze aftrekken. Daar krijg je ruim de tijd voor 

meer dan één pint.   

De titels uit de jaren vijftig en zestig spreken 

boekdelen. ‘Als God slaat’, ‘Sterk moet een 

mens zijn’, ‘Gevangene nr. 76’, ‘Haar zege’, 

‘Moeders rozenkrans’ en ‘En waar de ster bleef 

stille staan’ onthullen veel moraal en levensles-

sen. Zoals het in die tijd liep: van preekstoel 

naar parochiezaal.  De jaren zeventig en tachtig 

staan bol van Ruud De Ridder, Alex Van Haecke 

en Jack Staal. Willy is er trots op. “Geen enkele 

toneelgroep mocht Ruud De Ridder spelen. Wij 

wel!” Was Toneel Putte-Ertbrand ver genoeg 

van Antwerpen om geen bedreiging te zijn voor 

het ‘Echt Antwerps Theater’?  Bleef Willy aan-

dringen tot Ruud De Ridder toegaf? We komen 

het niet te weten. Het jaarlijks aantal voorstel-

lingen stijgt van twee, over vijf naar tien tot het 

recordaantal van negentien in 2014. Wie sprak 

van een crisis in het amateurtheater?

“Ik was een knoezelbijter. Van jongsaf al. Als 

veertienjarige ging ik werken, maar volgde 

zeven jaar handelsschool in weekend- en 

avondonderwijs. Zo klom ik op tot een 

kaderfunctie. Een toneelgroep moet je ook zo 

aanpakken. Er hoort idealisme bij, doorzet-

tingsvermogen en creativiteit. Ik was al bezig 

met het volgende stuk, als het vorige nog niet 

voorbij was, las stukken die niemand kreeg. 

Muiske, Spitum zoals in ‘De rat van Sint-An-

dries’ of ‘De Schippersstraat’. Een naïef simpel 

manneke, die een leidersfiguur achterna loopt.  

Dat speelde ik graag. Grapjas zijn, maar ook 

een zaal een traan doen wegpinken.

Je moet creatief blijven. Bij de keuze van een 

toneelstuk, de samenstelling van de cast, de 

aanpak van het repetitieproces.  Als het niet 

vlot liep, dan lag ik daar wakker van. Moet een 

acteur het voordoek opendraaien of is dat iets 

voor de technische ploeg? Een acteur moet 

zich toch kunnen concentreren? Hoe stel je 

het decor op? Een toog tegen de achterwand, 

zet je toch op een klein verhoog, zodat alle 

toeschouwers het acteerspel kunnen volgen. 

Je moet flexibele mensen hebben om uit die 

discussies te raken.  

Drieduizend toeschouwers voor ‘Lily en 

Marleen’ op twintig voorstellingen. Dat was 

een mooi afscheid. Ik heb een wijze beslissing 

genomen. Als je 79 bent, dat is net op tijd. Op 

80 moet je niet meer op dat podium staan.”

Toeschouwers die al dertig jaar komen, vragen 

nu: “Meneer Pringuet, wat moeten we nu doen, 

nu u niet meer speelt?” Dan zeg ik: “Ge moet 

niet komen voor mij, ge moet naar dat stuk 

komen zien.”

Nvr  
‘Knoezel’ of ‘knoesel’ is een Vlaams 
woord voor ‘enkel’. Hier gebruikt in de 
betekenis van ‘kuitenbijter’, iemand 
die niet loslaat voor hij zijn zin heeft.

Bernard Soenens

Rustige vastheid vind je in de politiek, maar ook in 

het amateurtheater, met name bij Toneelkring Putte-

Ertbrand in Kapellen, vlakbij de Nederlandse grens. 

Sedert 65 jaar brengt de groep volkstheater met vaste 

ingrediënten: de jaarlijkse komedie of  klucht, een 

voorstellingsreeks in januari en februari, het gildenhuis 

als vaste stek, een huisregisseur en vooral volle zalen. 

‘Hamlet’ - Compagnie Schmaltz (amateurTONEELhuis 2014) 
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine
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Het concept van het klassieke 

papiertheater is even eenvoudig 

als briljant. In een kartonnen 

of houten halfopen doos 

worden tweedimensionale papieren figuren 

met stokjes of draden gemanipuleerd. De 

decors, vaak prachtig geschilderde Victori-

aanse taferelen, worden simpelweg langs 

de achterkant van de doos ingeschoven. De 

poppenspeler neemt de rol van verteller op 

zich en een orkestje zorgt voor ondersteuning 

tijdens de dramatische hoogtepunten. Als 

onderwerp van de voorstelling worden veelal 

fantastische verhalen van Jules Verne, Charles 

Dickens of Lewis Carrol gekozen. De papieren 

poppetjes stralen een kinderlijke onschuld 

uit. Hun gelaat is immer onbewogen. De per-

manente zichtbaarheid van de poppenspeler 

daarentegen doet ons denken aan de aanwe-

zigheid van een opperwezen dat het lot van 

de personages bepaalt. Weinig theatervormen 

lijken de wijsheid ‘het leven is een schouw-

toneel’ beter te illustreren. Het is daarom 

niet verwonderlijk dat papiertheater telkens 

terugkomt als symbolisch element in het 

werk van grote cineasten als Jan Švankmajer, 

Ingmar Bergman en Terry Gilliam.

Bij de revival van papiertheater onderschei-

den we op dit moment twee stromingen. 

Aan de ene kant heb je de gezelschappen 

die deze theatervorm in de oorspronkelijke 

staat herstellen. Soms moet dit zelfs zeer 

letterlijk opgevat worden. Oude papieren 

theaters worden opgelapt. Opvoeringen met 

authentieke theatertekst en muziek vinden 

hun weg naar gespecialiseerde festivals. Aan 

de andere kant ontstaat er een beweging die 

het papiertheater nieuw leven probeert in te 

blazen via hedendaagse theatertechnieken. 

Professionele gezelschappen als Figuren-

theater De Maan (‘De Jongen’) en De Spiegel 

(‘Meneer Papier en Don Karton’) verleggen de 

grenzen door te experimenteren in een drie-

dimensionale scenografie, in combinatie met 

videoprojectie. Jonge en zoekende figurenthe-

atermakers voelen zich vaak aangetrokken tot 

het papiertheater. De constructie is goedkoop, 

het materiaal is altijd voorhanden, de 

voorstellingen zijn makkelijk te vervoeren en 

kunnen overal opgevoerd worden. Bovendien 

daagt de eenvoud van het materiaal uit tot 

ingenieuze ideeën. In het moderne papierthe-

ater kunnen decorstukken openklappen als 

pop-up illustraties, worden rekwisieten op 

scène uitgeknipt en kunnen personages ver-

frommeld, verscheurd of doorweekt worden. 

De fragiliteit, de traagheid van het materiaal 

en de kleinschaligheid scheppen een intieme 

sfeer die verstilling oproept. Hoog tijd om de 

schaar boven te halen en te snuisteren in de 

papiermand. 

Gerecycleerd
papiertheater

Jelle Van Rossem

In tijden van een heuse retro-revival blijft 
de wereld van het poppenspel niet achter. 

Steeds vaker grijpen figurentheatermakers 
terug naar het papiertheater. Tijdens 
de 18de en 19de eeuw was deze vorm van 

poppentheater niet weg te denken. In dat 
glorieuze theatertijdperk, waarin het accent 

voornamelijk lag op het spektakel, leek de 
grandeur van het papiertheater perfect 

te passen. De scenografie kon immers in 
een handomdraai worden aangepast en 

de papieren personages konden de meest 
waanzinnige avonturen beleven. Het 

papiertheater kende zelfs zo’n succes dat de 
toeschouwers na de voorstelling hun eigen 

theatertje konden kopen om de voorstelling 
thuis nog eens na te spelen. Met fervente 

aanhangers als William Butler Yeats, Oscar 
Wilde en Hans Christian Anderssen leek het 

papiertheater een lang leven beschoren. 
Door de opkomst van het realisme binnen 

het theater verdween het echter stilaan op de 
achtergrond. 

‘PaperCuts’ - Meandertaal
© Lore Van Loock

juni 2014 1514



Eline Van de Voorde

Een korte aanwezigheid in het Europese theaterveld. Sarah Kane zet het 

Britse theater op zijn kop en doet recensenten in hun pen kruipen als 

maker van ‘In-yer-face’ theater.  Ze veroorzaakt veel controverse met haar 

wrede voorstellingen en pleegt in 1999 zelfmoord. Maar niets is wat het 

lijkt. Geen gratuit geweld, enkel gruwel om de menselijke machteloosheid 

te kunnen uitdrukken.  

Vanwaar de noodzaak om theater te 
maken? 

Drama was het enige wat me op school kon 
boeien. Ik heb gespeeld, geschreven en 
geregisseerd. Je merkt al snel dat je iets kan 
vertellen in theater, maar ook dat mensen 
iets kunnen ervaren. 

Gaat je theater dan meer over de 
ervaring dan over het luisteren, het 
denken?

Ik zou Samuel Becket, mijn grote inspira-
tie verloochenen, mocht ik geen waarde 
hechten aan theater als een plaats om na te 
denken. Maar ik vertrek wel degelijk vanuit 
een ervaring. Theater moet lichamelijk zijn, 
niet alleen voor de speler maar ook voor het 
publiek. Vandaar dat mijn theater zich in het 
begin ook richtte op expliciete beelden. Het 
waren confronterende stukken, meer ex-
perimenteel dan ze op dat moment gewoon 
waren in Groot-Brittannië.

Waarom moest het experimenteel zijn? 
Op dat moment, in de jaren 1990, is de jonge 
generatie het geloof  in de politiek verloren. 
De regeringen Thatcher in de jaren 1980 en 
de verrechtsing van de Britse Labour, had 
een groot effect op een jonge generatie. Het 
was niet meer aan de orde om sentimenteel 
politiek theater te maken. We geloofden 
helemaal niet in het theater (of  politiek) 
dat de waarheid verkondigde. Theater had 
een andere rol. Het moest mensen wakker 
schudden. Geen antwoorden bieden, maar 
vooral vragen stellen. De vooroordelen in 
vraag stellen. Vandaar dat geen simpele 
scheiding tussen goed en kwaad in mijn 
theater terug te vinden is.

Dader en slachtoffer zijn niet altijd 
even goed van elkaar te scheiden.
De zogezegde daders in mijn stukken, 
Billy in ‘Skin’, Ian in ‘Blasted’ en Tinker in 

‘Cleansed’ zijn gruwelijke personages die 
wreed en brutaal zijn, maar tegelijkertijd 
zijn het uiterst kwetsbare karakters die zelf  
op zoek zijn naar liefde en troost. Ze zijn 
van zichzelf  verwijderd. Gruwel is enkel een 
manier om nog controle te kunnen hebben 
over zichzelf  en de omgeving. Het is een 
wanhopige manier om grip te houden op het 
leven. 

Is Tinker een verwijzing naar de 
recensent Jack Tinker die je eerste 
werk ‘Blasted’ neersabelde met de 
quote “a disgusting feast of  filth”? (“Een 
wansmakelijk feest van vuiligheid”)

Dat laat ik in het midden, maar hij heeft 
alvast mijn liefde voor recensenten niet 
vergroot. 

En toch veranderde je vormelijk van 
koers?
Die scherpe kritiek van recensenten zal er 
wel mee te maken hebben. Maar je moet als 
theatermaker je eigen manier van werken 
in vraag stellen. Je moet je herbronnen, 
vernieuwen, kijken of  wat je maakt voor een 
publiek betekenis heeft. Bij mijn laatste stuk 
‘4.48 Psychosis’ zocht ik de gruwel meer 
in de taal zelf. De tekst is fragmentarisch, 
weerspiegelt de geest van een depressieve 
man of  vrouw. Zichtbaar geweld was hier 
niet passend. Het gaat immers vooral over 
een persoon die zich verloren voelt, het 
onderscheid tussen zichzelf  en de wereld is 
verloren, een verlies aan identiteit, waardoor 
de dood de enige oplossing lijkt. Al laat ik dat 
ook in het midden. Het is aan het publiek om 
mijn stukken te interpreteren. Ik moet dat 
niet voor hen doen.

Weerspiegelt ‘4.48 Psychosis’ hoe je je 
op dat moment voelde?
Daar ga ik niet op in. Mijn werk is één ding, 
mijn persoonlijk leven iets anders. 

Geen illusies  
en sentimentaliteit 

EEN GESPREK MET SARAH KANE

VRIJDAG 16/05
ANTWERPSE BOURLASCHOUWBURG:

‘Yerma vraagt een 
toefeling’

Auteur: Federico García Lorca
Bewerking: Dimitri Verhulst 
Cast: Jan Svankmajer, Ingmar Bergman en Terry 
Gilliam.

Voorstellingen:
09u30-12u30, 14u00-17u00, 19u30-22u30

Federico García Lorca (1898-1936) is in 
zijn werk een Spanjaard in hart en nieren. 
Zowel de zon als de weemoed als de 
wreedheid van de droge aarde kleuren 
zijn werk, dat gekenmerkt wordt door 
spel, natuur en vrijheid. In zijn universum 
vormt de dood het zwaartepunt. Samen 
met erotiek en noodlot is het de kern van 
zijn werk.

Tickets? Bestel op onze website, 
contacteer ons of spring eens binnen!

OPENDOEK vzw 
Amateurtheater Vlaanderen 
Zirkstraat 36 ~ 2000 Antwerpen 
T 03 222 40 90 
secretariaat@opendoek-vzw.be 
www.opendoek-vzw.be 
www.facebook.com/opendoekvzw© Katleen Clé

Bv. flyer op A6-formaat - recto zijde (fictief )

Bv. flyer op A6-formaat - verso zijde (fictief )

Redactie

Zelfs in dit digitale tijdperk kan een doordacht ontworpen poster (of  

flyer) nog steeds een belangrijk middel zijn bij het promoten van een 

voorstelling. Enkele praktische tips:

Wie - wat - waar - wanneer?
Als organisator weet je natuurlijk alles over 

je volgende opvoering, maar ga er van uit dat 

de meeste mensen hierover niets weten. Zorg 

dus voor duidelijke info over het wat, wie, 

waar en wanneer. 

Bewust geheimzinnig, dubbelzinnig, vaag 

of ingewikkeld doen, zal niet meer mensen 

naar je voorstellingen lokken. Integendeel: 

men zal je communicatie niet begrijpen en er 

verder ook niet lang over nadenken.

Ga na of volgende zaken belangrijk zijn om te 

vermelden:

WAT is de naam van het evenement?  Over 

welke productie gaat het? Is het een (eigen) 

creatie? Wat is de titel? Wie is de auteur van 

het stuk? 

WIE voert er op (de naam van het 

gezelschap)? Wie zit er in de cast? Wie is de 

regisseur? 

WAAR vindt de opvoering plaats? Vermeld 

expliciet de straat en de plaatsnaam, niet 

iedereen weet bv. waar ‘achter de kerk’ is of 

kent ‘winkel x’.  

WANNEER speel je? Geef de data en 

eventueel de uren van je voorstellingen 

duidelijk weer. Een goede datum is ‘zaterdag, 

5 april 2014’, een slecht voorbeeld is ‘05/04’.

Vermeld duidelijk de TOEGANGSPRIJS op de 

poster. Als het een gratis evenement is, maak 

dit dan ook kenbaar.

Voeg eventueel een LOGO toe van je 

gezelschap of organisatie.

Verwijs naar de WEBSITE van je gezelschap 

of organisatie.

Denk ook aan de auteur
Als je een bestaande tekst gaat opvoeren, is 

het belangrijk dat je duidelijk de titel en de 

auteur(s) vermeldt. Klinkt logisch, maar het 

wordt wel eens vergeten – tot grote ergernis 

van de auteur in kwestie.

Zelf een nieuwe titel bedenken, mag enkel als 

je vooraf toestemming hebt gekregen.

En wat zeggen de auteursorganisaties nog?
SABAM: Als het om een vertaling gaat, moet 

ook de originele titel op de affiche.

ALMO: De info over titel, auteur en vertaler 

op de affiche moet groter zijn dan alle andere 

namen (bv. die van de regisseur). 

Titel en auteur zijn even groot (100%), de 

vertaler kleiner (50%). 

Titel en auteur mogen niet van elkaar 

gescheiden staan.

Er zijn buitenlandse auteurs met specifieke 

wensen, maar het is niet zozeer de auteur 

die dit bepaalt, maar zijn/haar agent. In 

sommige gevallen moet ook de agent een 

vermelding in het programma krijgen, of 

bepaalde verwijzingen naar een eerste 

productie, maar dat wordt dan door Almo 

meegedeeld.

TONEELFONDS JANSSENS: Iedereen die 

toestemming verkreeg het stuk op te voeren 

moet de naam van auteur vermelden in 

alle publicaties die n.a.v. de voorstellingen 

verschijnen. De auteursnaam moet 

onmiddellijk onder de titel vermeld worden, 

in een lettertype minstens half zo groot als 

dat van de titel, maar minstens twee keer zo 

groot als dat waarin de naam van de vertaler, 

regisseur en spelers wordt vermeld.

DE AUTEURS: Bij de aanvraag tot opvoering 

even vragen wat er voor de auteur(s) in 

kwestie geldt.

Praktisch
Wanneer begin je te afficheren? Er wordt 

aangenomen dat ergens tussen de zes en drie 

weken voor je evenement het best is. 

Vraag bij je gemeente waar je mag afficheren. 

In winkels en horecazaken vraag je 

toestemming aan de uitbater. 

Vermeld ook de ‘v.u.’ (de verantwoordelijke 

uitgever) op je affiche: meestal is dit de 

voorzitter van je groep. In ieder geval moet 

het een meerderjarige inwoner van België 

zijn. Je vermeldt de volledige naam en het 

(persoonlijk) adres. Bij illegaal plakken 

wordt eerst de verantwoordelijke uitgever 

aangesproken en vervolgens de organisatie. 

Denk er ten slotte aan dat je op flyers 

‘verboden op de openbare weg te werpen’ 

moet zetten.

Succes en op naar een volle zaal!

Wat staat er  
op de affiche?
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© Koen Broos ‘De piano’ - De Maan 

Waar komt die interesse vandaan?
“Ik ben het kind van een gewone kleerma-
ker die avond na avond verhalen vertelde 
die hij zelf  van zijn vader en grootvader 
had gehoord. Dat waren volksverhalen uit 
de Rupelstreek waar ik ben opgegroeid. 
Vooral verhalen over de kwelduivel Kludde 
of  de pekduivels uit de rivier die onge-
hoorzame kinderen in het slijk trokken, 
maakten grote indruk op mij. Tijdens mijn 
studies antropologie legde ik me toe op de 
rol van volksverhalen bij rituelen. Niet-
westerse gemeenschappen vieren vaak 
heel uitgebreid het moment dat jongeren 
volwassen worden. Zo deed ik bijvoorbeeld 
onderzoek naar inwijdingsrituelen voor 
meisjes bij de Aboriginals en de Amazone-
indianen. In mijn boek ‘Bloei’ verzamelde 
ik zestig verhalen uit de hele wereld over 
meisjes die vrouw worden.”

Welke thema’s komen het meest voor?
“Heel dikwijls gaat het over de partner-
keuze. Zo zijn er enorm veel verhalen over 
het dier als bruidegom. Denk aan ‘Belle 

Bie Van Giel

Duiven pikken de ogen uit van boze stiefzusters, een koning 
wordt verliefd op zijn eigen dochter, pekduivels trekken 
meisjes in het slijk… Is bekroond auteur en antropologe 

Marita De Sterck niet vies van de rauwere sprookjes en 
volksverhalen? We vragen het haar. 

en het Beest’, maar dan niet in de flauwe, 
moraliserende versie. Belle kennen we 
nu vooral als een typisch vrouwelijk Walt 
Disney-hoofdrolpersonage. Dat is prima 
voor familiefilms, maar ik verkies het 
rauwe monster en de moedige prinses die 
respect afdwingt. Je ziet duidelijk dat de 
rol van het meisje veel krachtiger is in de 
versies voordat de Westerse censuur er-
overheen is gegaan. Roodkapje, Rapunzel 
en Sneeuwwitje zijn minder onschuldig 
dan we vermoeden. 
Nog een veel voorkomend thema is de 
relatie tussen moeder en dochter, en vader 
en zoon, en de spanning die opborrelt als 
jonge mensen op eigen benen gaan staan. 
Ook gaat het vaak over verschuivingen 
binnen het kerngezin. De oudere versies 
van Sneeuwwitje bijvoorbeeld gaan over 
de rivaliteit van de biologische moeder 
tegenover haar dochter. In latere versies 
werd daar dan een stiefmoeder van 
gemaakt, alsof  dat minder erg zou zijn.

Wat is de functie van deze verhalen?
“Naast ontspanning hebben deze verhalen 
heel veel andere functies. Voor mij 
betekenen ze een manier om mensen in 
te wijden in het volle leven, inclusief  de 
dramatische lagen van ons bestaan. We 
leven in een maatschappij die kinderen en 
jongeren pampert. Je zou deze verhalen 
als een soort voorouderlijke ruigte kunnen 
bekijken die een heel krachtig statement 
brengen over het leven.
In ‘Bloei’ bundelde ik heel wat gedurfde 
verhalen: over hoe de penissen vroeger 
aan de bomen groeiden, hoe het komt dat 
de vrouw meer zin heeft in seks en het 
opmerkelijke verhaal van het meisje dat 
tanden in haar vagina heeft… Ik heb geen 
woord gecensureerd, hoe heftig het er ook 
aan toe gaat.
In veel culturen zijn het de grootouders die 
als vertellers een belangrijke rol vervullen. 
Met hun verhalen leggen ze een brug 
tussen generaties en geven ze cultureel 
erfgoed door.”

Hoe reageren de leerlingen hierop?
“De jongeren zijn dikwijls erg geboeid 
door de verhalen. De vertellingen gaan 
vaak over liefde, partnerkeuze en een 
plaats zoeken in de wereld. Thema’s waar 
adolescenten mee bezig zijn. 
Maar het zijn niet alleen de thema’s die 
hen aantrekken. De verhalen zijn ook erg 
spannend opgebouwd. Zo vertel ik graag 
een verhaal dat begint met deze zin: ‘Er 
was eens een beeldschone vrouw die 
nacht na nacht bezocht werd door de beste 
minnaar ter wereld, maar in het donker 
kon ze niet zien hoe die eruit zag.’ Ja, dan 
stoppen ze met sms’en natuurlijk.

Ik zal een verhaal ook nooit aankondigen 
als een verhaal over een bepaald thema. 
Als ik achteraf  vraag wat ze het beste 
vonden aan het verhaal, krijg ik van ieder 
een ander antwoord. Het is prachtig om 
te zien dat iedereen het naar zijn eigen 
situatie vertaalt. Ik vind het prettig om met 
een klas in discussie te gaan. Jonge mensen 
durven best wel pittige vragen stellen. Daar 
heb je als verteller iets aan.”

Wat maakt een verhaal goed?
“Ik houd heel erg van een verhaal waar lef  
in zit, omdat de verteller iets durft te doen 
met thema én taal. Het is ook erg belang-
rijk om heel sterk te beginnen, zodat je de 
toehoorder vanaf  het eerste moment bij 
zijn kraag hebt. Het is niet voor niets dat 
volksverhalen al eeuwen lang meegaan. Je 
hebt sowieso de garantie dat deze verhalen 
iets zullen losmaken bij de toehoorders.”

Wat is uw lievelingsprookje?
“Oh, ik heb er heel veel. Als ik er dan 
toch eentje moet uitkiezen, ga ik voor de 
pekduivels in het slijk. Dat verhaal vertelde 
mijn vader altijd. Het is een waarschu-
wingsverhaal over kinderen die op de 
dijk komen en meegesleurd worden door 
monsters in het slijk. Ik vind het zelf  een 
heel spannend verhaal en ik vertel het zelf  
graag. Het fijne aan verhalen vertellen is 
dat het altijd weer nieuwe verhalen uitlokt. 
Wanneer ik een verhaal vertel over de 
monsters van de Rupel aan bijvoorbeeld 
Aboriginals of  Amazone-indianen zie je 
zo de herkenning. Elke cultuur heeft wel 
een verhaal over monsters die kinderen 
pakken en opeten. Maar ook bij ons weken 
mijn verhalen andere vertelsels los. Ik 
vertel het liefst voor een zeer gemengd 
publiek – jong en oud. Gegarandeerd dat er 
dan iemand achteraf  komt vertellen dat ze 
ook een gelijkaardig verhaal kennen. 
Binnenkort komt mijn boek ‘Bloei’ in het 
Pools en Spaans uit. Heel fijn, want dat 
betekent dat ik binnenkort weer reacties 
op de verhalen krijg uit andere taalgebie-
den.” 

Welk advies geef  je aan vertellers?
“Kies een verhaal dat past als een jas. Je 
moet gevoel hebben dat je mee in het 
verhaal zit. Als dat niet zo is, merkt de 
luisteraar dat meteen. Ik houd ook meer 
van een eenvoudig decor, zonder veel 
toneelmatige trucs of  honderd stem-
metjes. Bijvoorbeeld in een klein zaaltje 
met gedimde lichten waarbij de verteller 
oogcontact kan maken met zijn publiek 
en in de microfoon kan fluisteren. Ik vind 
het geweldig als vertellers het publiek het 
gevoel geven dat ze straks ook zelf  een 
verhaal zouden kunnen vertellen.”

RAUW!

“ Een verhaal moet  
passen als een jas.”
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Grime zonder grimassen
Jef Mellemans

Net als kledij en andere technische middelen is grime een 
toneelteken dat een personage kleur geeft. Sommige grimeurs 

vatten dit nogal letterlijk op en zetten hun acteurs dan dik in de 
verf. Soms is dat gewenst en gaat dat ‘aanzetten’ samen met een 

bepaalde speelstijl. Willen we echter een natuurlijke uitstraling, 
dan zijn we meestal beter gediend door de juiste make-up. Ook 

met minder verf  kan de grimeur mooie verschillen creëren. 
In ‘The art of  make-up’ geeft Kevyn Aucion ons een paar 

voorbeelden. Hij concentreert zich hier op de ogen en de mond 
van het model Patti Hansen, in combinaties van licht en donker. 
Hij voegt er echter onmiddellijk de tip aan toe dat als je de make-

up wijzigt, je voor het beoogde succes ook het haar moet aanpassen 
en bij een avondsituatie je alles iets sterker mag aanzetten.

Lichte ogen, donkere mond 
noemt onze artiest een tweede 
frisse, onschuldige look. Zowel 
de ogen als de dieprode mond 
krijgen aandacht. Deze opmaak 
kan voor dag en nacht. De ogen 
zijn gebleven. De lippenstift 
en het potlood om af  te lijnen 
hebben dezelfde kleur. Het 
sterke accent op de mond vraagt 
een strakke vorm voor het haar 
dat het gezicht omkadert. De 
natuurlijkheid heeft een zekere 
strengheid gekregen.

Lichte ogen, lichte mond is de 
versie van de no-make-up, en 
geeft de meest natuurlijke frisheid. 
De huid krijgt alle aandacht. 
Daarom is het nodig zowel de 
donkerte onder de ogen als 
de brug van de neus wat op te 
lichten. De wenkbrauwen cor-
responderen met het haar en 
worden een beetje geaccentueerd 
met een goudblonde stift. Op 
de oogleden is een beetje beige 
aangebracht. Geen eyeliner, 
alleen een vleugje mascara. Op de 
jukbeenderen zit een tikje ‘blush’. 
De lippen zijn afgelijnd met een 
beige potlood en gevuld met 
abrikoos kleurige lippenstift. Dit 
is dus een natuurlijkheid met 
toch een steuntje…

Donkere ogen, donkere mond 
omschrijft onze Amerikaanse stylist 

als de sterkere Europese look, die 
wellicht beter ’s avonds dan in de 

dag tot zijn recht komt. De dramati-
sche toets krijgt hij door de donkere 

lippen, de oogleden en de wenkbrau-
wen bleek te houden , de binnenkant 

van de ogen met een zwart potlood 
te accentueren en in de wimpers wat 
‘vlekken’ aan te brengen zodat je het 
befaamde ‘smokey’ effect krijgt. Om 

de diepte van het oog te vergroten, 
wreef  hij zwarte oogschaduw boven 

en onder het oog en gaf  hij de 
wimpers extra lagen mascara. Het 

haar krijgt een midden scheiding en 
een beetje gel zodat je een strenger, 

geometrisch effect bereikt. 

Donkere ogen, lichte mond toont het meest gesofisticeerd 
uitzicht. De ogen zijn hetzelfde als op de foto links onder. Voor 
de lippen mengde hij de roze en beige kleur van het potlood 
en de lipstick tot een romige substantie en maakte die iets 
donkerder. Het haar vormde hij met behulp van verwarmde 
rollen gedurende tien minuten. En dan gaat er nog een kleine 
hoeveelheid olie doorheen. Onze kunstenaar noemt het effect 
sexy en zwoel voor overdag of  ‘s nachts.
Wat hij niet noemt, is de bijdrage van zijn fotograaf, Michael 
Thompson. Een schuin hoofdje  vertelt iets anders dan een 
frontale aanblik. En onderschat toch ook maar niet het effect van 
de schaduw achter een blote schouder…
Nu allen op zoek naar de juiste grimeur, visagist of  stylist, of  
naar de ideale actrice.

Praktische info 
en prijzen

www.opendoek-vzw.benina.van.cauwenberge @opendoek-vzw.be
03 222 40 96
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Ann Sirou

Regisseurs die bij de eerste kennismaking niet komen opdagen.

Regisseurs die afgeven op de graaicultuur, maar vervolgens vragen 
‘of er iets in het zwart kan’.

Regisseurs die te laat komen met een smoes, repetities annuleren 
met een smoes, dronken arriveren, hun verantwoordelijkheden 
afschuiven.

Beroepsregisseurs die zich een air aanmeten. Amateurregisseurs die 
zich een air aanmeten.

Regisseurs die willen maar niet kunnen, of kunnen maar niet willen.
Maar ook: mensen bij wie je direct de passie voor theater voelt.

Regisseurs bij wie het verder gaat dan een loodgieter die tegen 
betaling (prima) werk aflevert.

Regisseurs in wie je vertrouwen hebt, die je stimuleren, bij wie je je zo 
goed voelt dat je durft.

Mensen die vastberaden hun visie uitleggen, maar ze ook durven 
bijstellen.

Regisseurs met wie je na afloop van een repetitie graag blijft 
napraten, of met wie je tot stukken in de nacht ‘blijft hangen’.

Regisseurs die je een inkijk geven in hun gevoelsleven, met wie je het 
hebt over groot en klein verdriet.

Vakmensen van wie je kunt leren, die het vuur overbrengen. 

Een samenwerking waarbij er geen verschil is tussen wie beroeps is 
en wie amateur, omdat beiden het theater liefhebben.

OPvallend

‘Lady Macbeth’ - TG Sehnsucht (amateurTONEELhuis 2014) 
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine
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Jef Mellemans

Zo tekent Rosinski in ‘De IJskoningin’ van 

de Thorgal reeks een drinkfestijn van de 

Noordvikings van Koning Gandalf. Enkele 

interessante elementen voor onze sceno-

grafie. Vooreerst is de ruimte voor de tafel 

vrij gelaten zodat zich daar een handeling 

kan afspelen en de meeste acteurs over 

de tafel – dus richting publiek – kunnen 

meevolgen. De figuratie blijft nog iets 

dieper op de achtergrond. De attributen 

van de bebaarde heren liggen kriskras 

op de tafel uitgestald. Ondanks de vrij 

statische opstelling krijg je toch een 

zekere dynamiek door de posities van de 

gevelde krijger en de koning iets meer 

naar rechts, maar vooral door die pels die 

gedeeltelijk over de tafelrand hangt. Dat 

laatste is een mooie tip voor wie met een 

strakke lange tafel werkt.

In ‘Mirvic’ in de reeks ‘Niklos Koda’ presen-

teert Olivier Grenson ons een wat oosters 

getint interieur. Het smeedwerk op de 

voorgrond kan voor een toneelpubliek dat 

niet neerkijkt op het podium wellicht hinder-

lijk zijn. Maar het intrigeert, en suggereert 

een diepte waarin zich een trap kan bevinden. 

Het personage, leunend op de reling, kan zich 

zowel naar het publiek als naar zijn mede-

speler richten. Er is nog veel speelruimte vrij 

tussen de voorgrond en de zetel. De strakke 

meetkundige lijnen op de grond en in de 

achtergrond geven een gestrengheid aan dit 

interieur die leuk contrasteert met de frivole 

vormen van het hekwerk. En wat te denken 

van de mooie figuren in het achtergordijn, 

gemakkelijk op een gaasdoek aan te brengen 

en met een fraai effect bij tegenlicht.

Gooien we er maar een 

exterieur tegenaan van 

dezelfde tekenaar, deze keer 

uit ‘Verdoemde Walsen’. Dit 

vraagt natuurlijk wat meer 

vaardig decorwerk. Het grote 

voordeel van een stripteke-

ning bestaat in het gebruik 

van de lijntjes. Een goeie 

decorbouwer (schilder) kan 

dat perfect overbrengen. De 

voetsporen in de sneeuw 

leiden ons letterlijk naar 

alle toegangswegen in dit 

decor. Zelfs met de helft van 

deze gegevens kunnen we 

een sfeervol decor maken. 

Let op de affiches die het 

nog realistischer maken. 

Ook het raam rechts zorgt 

ervoor dat het geheel langs 

die kant niet dood valt. De 

sneeuw mag geen probleem 

vormen, als het maar geen 

statisch geladen bolletjes 

piepschuim zijn…

Voor de specialisten die hun publiek willen verwennen; een terrasje van Philippe Francq de schitterende tekenaar van 

‘Largo Winch’ uit ‘O.O.B.’. Welk klassiek stuk kan op zo’n locatie niet tot zijn recht komen? Het publiek zit zo mee op 

het terras. Wat groen kan de toegang rechts camoufleren en de trap(pen) is voor elke acteur een dankbaar spelele-

ment. Ook de positie van de vrouw verwijst ons naar leuke spelmogelijkheden. Het licht door de deur en het raam 

links werpt prachtige schaduwen. Ook hier geven de lijnen ons een handige tekening op schaal. En ben je niet voor dat 

realisme? Denk dan alle overbodige zaken (muren, achtergrond) weg, en je hebt een sober, maar schitterend decor. Van dezelfde Philippe Francq een 

interieur uit ‘Groep W’ van ‘Largo 

Winch’.  Opvallend is hier het licht, 

het contrast tussen de vormen en 

de soberheid. Denk de twee planten 

weg, en je zit in een kille ruimte. Zit 

je publiek lager dan de speelvloer, 

kan je de zitput hoger maken, of 

het bureaugedeelte. Prachtig zijn 

de grote raampanelen die zelfs in 

een kleinere ruimte toch diepte sug-

gereren. Sluit de gordijnen en je trekt 

alle aandacht naar de voorgrond. 

Geen enkele detail is verwaarloosd. 

Elk meubel, elk rekwisiet heeft zijn 

sfeer. Hoe gevarieerd ook, dit is 

geen samenraapsel. Als je dit beeld 

spiegelt, zodat rechts links wordt 

en omgekeerd, dan krijg je nog iets 

meer dynamiek in deze ruimte.

Als uitsmijter, het bureel van de generaal Carrington in ‘Rood Alarm’ uit ‘XIII’ van tekenaar William 

Vance (pseudoniem voor W. Van Cutsem). Vance maakt vrij strenge tekeningen met veel close-ups 

die je recht aankijken. Hier heb je een dwarsdoorsnede van een ruimte die niet diep is. Maar de 

lijn van rechts naar links, als je de kamer dus binnen komt, is dan weer heel lang, met de generaal 

die je vanuit de sterkste positie opwacht. Let op het militaire minimalisme (vlag, aktentas, sobere 

maar imposante bureaulamp, zwarte stoelen en meubels met metalen frame) en de overdaad van 

de frontale wand met de kaart. Mogelijkheden zat voor wie bijvoorbeeld met projecties weet om te 

gaan. En in een handomdraai is de wand omgetoverd tot rust door het sluiten van een gordijn. Elke 

versiering zou hier vloeken. Tenzij je het speciale aandacht wil geven.

We zoeken deze keer onze inspiratie in de fantastische wereld van de 

strip! Misschien niet zo voor de hand liggend, maar onuitputtelijk.  

En dan beperken we ons nog tot de realistische decors. Ook voor kledij, 

grime enzovoort vinden we er soms knappe ideeën.
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Elck Wat Wils uit Essen voerde ‘Crème en Chocolate’ 
van José Ruysevelts op.

‘Speel Voort!’ opgevoerd door BTG Phoenix uit Belsele.

© Studio Branders

De volwassenengroep Scapino van Jeugdtoneel Plankenkoorts
 uit Zaventem speelde ‘Drinken de Goden Duvel’ volgens de
formule ‘Tejaterkaffee’, waarbij de bezoekers een aperitief, een
tomatensoepje, een Breugeljaanse schotel en een stuk taart kregen.

Plankton trakteerde de Sinfra Kidz uit Lokeren op een professionele fotoshoot
mét professionele coiffure en grime, en een tafel vol lekkers voor de hele groep.
Zij waren één van de drie gelukkige winnaars van de fotowedstrijd bij de
lancering van een nieuw Plankton-initiatief. Voor de T-visite bezoekt een
Plankton-delegatie jongerengroepen, om te ondervinden wat er bij hen leeft.
Ook Jeugdatelier Rostune uit Sijsele en Inspinazie XS (+12) mogen deze invasie
nog verwachten.

© Vicky Bogaert
Toneelgroep Podi uit Roeselare viert haar 40-jarig bestaan.

Toneelgroep Kris Kras uit
Meisevierde haar 40-jarig
bestaan.Medewerkers van
het eerste uur werden
letterlijk en figuurlijk in
de bloemetjes gezet. 
Het team van OPENDOEK
regio Vilvoorde was
ook van de partij. 

Toneelgroep Mensen Van millegeM
uit Mol-Millegem brachten 
‘Buenos Dias Benidorm’. 
De opbrengst van de
premièrevoorstelling werd
geschonken aan de Kempische
ontwikkelingsorganisatie Sahaya
eu. Deze steunt in India projecten
m.b.t. onderwijs, gezondheid, 
milieu en economische ontwikkeling.

‘t Zandtheater uit Zandhoven bracht voor haar 

20-jarig bestaan ‘Christoffel zonder Mijter – een Lachschotel’. 

Een avond vol leuke sketches!

De Theatermakerij, de jeugdwerking 
van Kunst en Geest uit Westerlo, speelde 
‘Het geheim van Smrntwsk’. Geniet mee van ditjonge geweld, hun gedrevenheid en enthousiasme!

© Johan Wynants

Theater De Snuifdoos uit Ichtegem speelde ‘Lang & Gelukkig’. 

Het Mechels Volkstoneel bracht 
met veel plezier ‘Bingo’.

Van Stoel tot Stoel organiseerde tijdens Oorvonk Vertelfestival 
vertellingen op originele plekken in Gent.

Van Stoel tot Stoel organiseerde tijdens Oorvonk Vertelfestival 
vertellingen op originele plekken in Gent.

© Sabin Nijs

Klakkeboem uit Zwevegem bracht
‘De Nachtwaker’. Het publiek
amuseerde zich, dus wij ook!

© Kurt Velghe

De Koninklijke Toneelkring Sint-Lambertus uit Veldwezelt

speelde ‘De maan dèè niks mie kin’. Het stuk heet eigenlijk ‘

De man die nikske kan’, maar wij hebben dit in ons

Veldwezelts dialect omgezet.

Tros, het amateurtheatergezelschap uit de Druivenstreek, 
viert haar 35 jaar bestaan. De vereniging pakte uit met een gloednieuwe
productie ‘ShowTime, de revue’, een schouwspel dat de toeschouwer
meeneemt achter de schermen van een heuse revue. Tros toonde het beste
artistiek talent van Overijse, Hoeilaart en Huldenberg. 

Toneelgroep Leute uit Burcht bracht ‘Brassed Off’ met 14 acteurs en 31 muzikanten van Brassband

 Burgipja. Een geslaagde combinatie van livemuziek, toneel en filmopnames. Met dank aan een fantastische crew 

en technische ploeg die heel wat gezweet hebben. Het publiek was laaiend enthousiast.

© Dirk Cornelis

© ‘t Pulhoeveke

‘t Pulhoeveke uit Wijnegem is ontstaan in 1976 toen enkele voetballers 

van Pulhof SK begonnen toneel te spelen. Meer dan 37 jaar later 

spelen we nog steeds met véél enthousiasme en een groeiend aantal acteurs 

en actrices één productie ‘De Roze Ridder’.

André Vandersmissen werd
gevierd voor 50 jaar trouwe
dienst als acteur en regisseur,
voorzitter en nu erevoorzitter
van de toneelgroep 
De Kluchtige Vrienden uit Wellen. 

De Koninklijke
Franciscusgezellen vzw, 
uit Turnhout, bestaat bijna
90 jaar. Maria Goossens 
is als enige nog steeds actief lid.
Op de afgelopen vergadering
werd Maria dan ook letterlijk
en figuurlijk in de bloemetjes
gezet voor haar 90ste
verjaardag.

© Walter Verheijen

KTG Berk en Breem Hechtel-Eksel vieren hun 125-jarig bestaan met ‘De Vrek’.

Bestuursleden van Aimé Vandaele 
en Willy Lefevere en ook Louis Devlieger 
sloten na 40 jaar het kasboek af 
van toneelgroep Podi uit Roeselare.

Arlette Oyen werd gevierd voor 25 jaar actrice na de

laatste voorstelling bij De Pallieters uit Genk. Arlette

begon 25 jaar geleden als actrice bij Heidegalm, 

daarna volgden rollen bij ‘t Bemmelke, Zutendaals

Theater en Theatrgroep Edja (allemaal uit Zutendaal).
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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!



(naar Max Velthuys)

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 

 HIJ ZIJ
 Ik sterf van de honger. En jij ziet er zo lekker uit! Lekker? Voel mij vandaag nochtans niet zo lekker. 

 Jij brengt mij het water in de mond. Heb misschien iets verkeerds gegeten. Denk zelfs dat ik moet overgeven.

 Alsjeblieft! Voor mij geen ziektes! Kruip maar vlug in je bed, 

 zodat je snel geneest. En je honger, schat?

 Kwestie van beheersing, lieveling! Da-aag!

  … Oh, daar sta je al terug… Kom je mij bezoeken?

 Ja, ik wou even zien of mijn duifje zich al wat beter voelt. Ben geen duif! En zeker niet jouw duif!

 Jij bent er mij eentje! Genezen, darling? Gaat wel… En heb je iets meegebracht?

 Euh, ja, mijn lege maag. Geen bloemen?

 Het is niet echt het seizoen voor bloemen. 

 En zoals het spreekwoord zegt: bloemen verwelken, 

 maar mijn honger blijft bestaan. Wat denk je, doen we het? Spijtig. Maar vandaag past het echt niet. 

  Ik moet mijn vriendinnetje gaan bezoeken. Ze is jarig.

 Haha! En hoe ziet ze eruit?  Mijn vriendinnetje? Oh! Gelijkt wel wat op mij. 

  Maar zij is veel mooier dan ik. Lekker stuk, zoals de jongens zeggen. 

  Je zegt niets?

 Ik moest even slikken. Je weet wel… dat water in de mond. 

 Ik ga met je mee! Niet nodig.

 Ik heb het er voor over. Ok, als het niet anders kan…

 Het kan niet anders. Ik ben eraan verslaafd…  En die beheersing?

 Dit is een kwestie van volharding. 

 Hè, wat doe je? Je weet dat ik niet kan zwemmen! Spijtig! Zal voor een andere keer zijn! Da-aag!

  … Oh, daar sta je weer… Dacht dat je niet kon zwemmen?

 Elk water heeft zijn bruggetje. Weer zo’n spreekwoord?

 Ik heb gerend als een gek… 

 Maar nu wil ik mijn honger stillen… Ik rammel! Wacht voor je springt! ‘k Doe mijn schoenen uit… 

  en mijn armbanden… en die grote, scherpe haarspeld... 

  Zou je kunnen kwetsen… Hou je klaar… Spring, mijn liefste!

 … Verdomme! De grond zakt onder mijn voeten weg! 

 Je hebt een put gegraven! Ik zie geen steek voor mijn ogen! 

 Ik ben stekeblind! Haal mij hier uit! Wie een put graaft voor een ander… Foutief spreekwoord. 

 Stomme gans! Sorry, eend.

 Lief eendje, haal me eruit en ik zal nooit geen eendjes meer oppeuzelen. Beloofd?

 Beloofd! Beheersing of volharding?

 Alle twee.  Honger?

 Ik sterf. Wil je met me trouwen? Vossen houden te veel van eendjes.

 Ik sterf. Wacht, ik gooi je een touw.

 Is het stevig genoeg? Blijven proberen…

FABELTJE
Jef Mellemans

Het aangrijpende verhaal van een kindermoordenaar, de moeder 
van het slachtoffer en een psychiater die seriemoordenaars 
bestudeert.

Het kind van Nancy wordt ontvoerd en vermoord door Ralph. Jaren later wordt Ralph opgepakt. Er worden 
meerdere kinderlijkjes gevonden.  Agnetha bestudeert het gedrag van de pedofiele moordenaar en tracht het te 
verklaren. Wanneer Nancy, onder invloed van haar andere spirituele dochter, de moordenaar opzoekt en uitein-
delijk zelfs vergeeft, pleegt deze zelfmoord.

Het verhaal wordt - vooral in het eerste deel - meestal verteld in monologen door de drie personages. In het 
tweede deel worden dialogen ingepast. Ondanks het zware en trieste onderwerp zijn de teksten sober, boeiend 
en soms zelfs poëtisch. De monologen storen niet omdat ze boordevol informatie en emotie zitten. De auteur 
slaagt erin om ondanks de simpele verhaallijn het steeds boeiend te houden. Prachtig stuk voor wie dit aandurft 
en er een publiek voor heeft. (FVDS)

Een hilarische deurenkomedie

Wanneer Jenny nachtdienst heeft, is voor haar echtgenoot Franky de kust vrij om de nacht door te brengen 
met Kelly. Dat loopt al jaren goed totdat de wat simpele, maar opdringerige buurman Etienne de wissel van ’s 
morgens komt verstoren. Kelly raakt niet op tijd buiten en Jenny is onverwacht vroeg thuis. Kelly moet dan maar 
even doorgaan voor de vrouw van Etienne, maar dan komt ook Josiane, de échte vrouw van Etienne binnenvallen. 
En wie had kunnen denken dat Josiane en Jenny mekaar al héél lang kennen?

De auteur haalt een heel arsenaal aan trucs boven en laat die in hoog tempo los op het weinig waarschijnlijke, 
maar knotsgekke verhaaltje met een spervuur van hilarische dialogen. Situatiehumor op niveau. Een garantie 
voor een avondje lachkrampen. (AD)
 

Een paranormale thriller 

Paul heeft een nieuwe liefde in zijn leven, maar draagt, verdrongen in zijn onderbewustzijn, de schuld mee 
van het feit dat hij zijn nicht en neef vermoord heeft, hoewel de rechtbank hem hiervoor vrijsprak. Om hem van 
zijn schuldgevoelens te bevrijden komen zijn slachtoffers (als springlevende spoken) hem verleiden, op hem 
inspreken en op de rooster leggen totdat hij schuld bekent.

Levenden en ‘doden’ staan samen op het podium waarbij  intrigerende dialogen, vechtscènes en sensuele 
bedscènes elkaar snel afwisselen… Tegelijk geeft het de moeilijkheidsgraad van de vertolking aan. De morbide 
humor is ook nooit ver af.  (AD)

Een verhaal voor jongeren over de schepping  
en de verhouding jongens - meisjes.

Parallel aan elkaar ontwikkelen zich twee verhalen met dezelfde problematiek. Enerzijds de schepping: hoe 
Adam ontstond, aan zijn Eva geraakte en de onwennigheid van Adam - ‘wat moet hij met Eva?’. Anderzijds zijn er 
een deel jongens en meisjes die zich afvragen hoe ze met elkaar moeten omgaan. Beide verhaallijnen monden 
uit in dezelfde oplossing: “Kan je manillen?”

Vlot geschreven, humoristisch zonder te vervallen in gemeenplaatsen of clichés. De afwisseling tussen de twee 
verhalen verhoogt het tempo van de voorstelling en scherpt de nieuwsgierigheid aan. Een stuk waar jongeren veel 
plezier zullen aan beleven en dat nu eens niet in een sprookjessfeer baadt maar van deze tijd is. Jongeren kunnen 
spelen op hun niveau zonder dat ze zich moeten forceren. Een aanrader. (FVDS)

Frozen 
Bryony Lavery

 2D, 1H

 DRAMA

 AVONDVULLEND

Van kwaad  
naar erger

Jeroen Maes

 3D, 2H 

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

Doodswraak
Ron Aldridge

 2D, 2H 

 THRILLER

 AVONDVULLEND

Manillen 
Dirk Vekeman

 11 SPELERS (DUBBELROLLEN MOGELIJK) 

 JEUGDTONEEL -  AVONDVULLEND

 AVONDVULLEND
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Het stuk naar de gelijknamige TV-serie  met Hyacinth Bucket.

Hyacinth neemt deel aan een rozenwedstrijd waarvan de finalisten zullen ontvangen worden door prins Charles 
op Buckingham Palace. Op hetzelfde ogenblik gaat zus Daisy samen met Onslow hun 25-jarige huwelijk vieren 
en heeft Rose de nieuwe liefde van haar leven gevonden. De roos die Richard moet kweken, is een mislukking en 
dan begint Hyacinth met haar manipulaties om toch - volgens haar stand - ontvangen te worden op het paleis.

De personages zijn makkelijk te herkennen en de vertaler laat alles levensecht klinken. De gekende personages 
herleven op een amusante manier. Het decor is een uitdaging: verschillende locaties en soms simultaan spel in 
een verschillende setting. Maar met wat fantasie (of digitale decors?) is het op te lossen. (FVDS)

Relatiekomedie over scheiden of niet…

Marc en Veerle hebben de echtscheiding ingezet, terwijl ze vooralsnog samenwonen. Veerle wil zich losmaken 
van Marc; een mislukte kunstenaar, een loser, die zich ook nog eens stiekem met het opnemen van pornofilmpjes 
bezig houdt. Toch probeert hij zijn huwelijk nog te redden. Slaagt hij erin of lukt het hem Veerle te vertederen?

Een luchtige komedie met een paar grappige wendingen. Goede, levendige  dialogen, hoewel de spreektaal en 
soms de zinsbouw ‘naar de mond’ moet gezet worden. (AD)

Pretentieloos en gezellig toneelstuk over de fraude  
van een driesterrenchef.

Topchef Marnix Hoevenaeghel is een absolute ster aan het gastronomisch firmament. Maar dan staat er in de 
krant dat hij zijn derde ster op dubieuze wijze heeft verworven. Net wanneer hij een etentje heeft met zijn broers 
die hun nieuwe partners komen voorstellen: de ene zijn nieuwe vriendin, de andere zijn nieuwe vriend. Al de on-
derlinge wrijvingen komen naar boven, zoals dat gaat in veel families. De opeenvolgende onthullingen en pittige 
dialogen maken er een komisch geheel van.

Het publiek ziet dit allemaal aan met de glimlach omdat het verhaal opgebouwd is op de herkenbare karakters 
van de personages en omdat alles voorgesteld wordt als de normaalste zaak van de wereld. Goed geschreven, 
nergens in overdrive, kortom een gemoedelijk toneelstuk. (FVDS)

Duister stuk over de strijd die mensen leveren  
met wat ze nooit helemaal zullen begrijpen.

Een jong koppel verhuist naar een afgelegen huisje aan de rand van een fjord. Voor de psyche van de man was 
de rust en de eenzaamheid  noodzakelijk.  Hij brengt de meeste tijd door op zee in zijn bootje. Op een dag komt 
hij echter niet meer terug. De weduwe op leeftijd haalt met haar vriendin van toen herinneringen op aan hoe het 
vroeger met haar echtgenoot was en hoe ze de fatale dag beleefde.

Door de vele herhalingen van de sobere replieken en het trage tempo ontstaat een haast lyrische cadans 
waardoor de eenzaamheid van de natuur, de psychische onmacht van de jonge man, en de beklemming waarmee 
de andere personages de situatie ervaren, op een unieke manier worden geëvoceerd en waardoor veel onuitge-
sproken kan blijven. Precies daarin zit de stille kracht van het stuk, en tegelijk ook de uitdaging voor acteurs en 
regie. Pure snoep voor een publiek van fijnproevers. (AD)

Een zomerdag
John Fosse

 4 D (2 OUDERE, 2 JONGERE), 2 H 

 PSYCHOLOGISCH DRAMA

 AVONDVULLEND

Schone schijn
Roy Clarke

 4D,  7H  (DUBBELROLLEN MOGELIJK) 

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

Scheidingspunt
Koos De Kleine

 2D, 2H 

 RELATIEKOMEDIE

 AVONDVULLEND

Supernova
Benjamin Sercu

 5D, 6H 

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND
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EUROPEES LANDBOUWFONDS 
VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING:
EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND

in Westhoek-Zuid
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