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Een beetje amateur-liefhebber – is dat geen tautologie? – heeft 
wellicht gekeken naar ‘Amateurs’, de nieuwe VTM-serie. Toegege-
ven, een beetje met de billen dichtgeknepen, want wij behoren tot 
die ‘amateurs’  die al eens een keer ‘ongewild’ werden belachelijk 
gemaakt in ‘Dokters en Dochters’, uit het voormalige ‘Man Bijt 
Hond’. Maar dit keer gebeurt het niet, want de makers houden van 
het amateurtoneel, komen zelf  uit het amateurtoneel. Hun reeks 
is zelfs een ode aan het amateurtheater, is één en al liefde voor het 
amateurtoneel. Het is als babbelen met een goeie vriend op café. 
(Zie verder in dit nummer.)
Als de vos de passie preekt…
Het ding is goed gemaakt, vlot, met enkele plotlijnen die spanning 
en emotie beloven, en met knappe acteerprestaties. Wij zijn vrien-
delijk voor onze collega’s (?). We weten trouwens hoe moeilijk het 
is om geloofwaardig ‘slecht’ te acteren. We storen ons niet aan de 
opeenstapeling van clichés, aan de voorlopig toch wat één dimen-
sionale personages, zelfs niet aan de homo met zijn roze pull. Als 
we maar kunnen lachen, is ons lijfmotief! Ook nog in 2014.
We waren vooral nieuwsgierig hoe deze aimabele makers een 
amateurtoneelvoorstelling zouden presenteren. Geen gemakke-
lijke opgave.
Bij wijze van culturele verheffing, ziehier de ingrediënten. De 
deuren gaan stipt open. We loeren tussen het doek om te zien 
wie er in de zaal zit. Natuurlijk laten we dan een wind in de neus 
van wie dicht achter ons staat. De hoofdacteur komt te laat en 
de regisseur-auteur staat al klaar om in te vallen. De technicus 
moet nog snel het mechanisme aan de deur bevestigen waardoor 
die op het gepaste moment uit haar scharnieren valt, hier op het 
ongepaste moment, wat de hoofdactrice de kans geeft om met een 
knipoog naar het publiek te improviseren: “Dat noemen wij met 
de deur in huis vallen!” Spelers komen te laat op. Een figurant 
mag stokstijf  staan figureren met een kookpan in zijn hand. De 
gezwollen teksten worden theatraal gedebiteerd. We vullen een 
glas met viezigheid zodat onze collega het uitproest. We bepotelen 
de onderbuik van een medespeler en spreken van dikke ballen - 
knipoog richting publiek. Het neppistool gaat drie keer niet af, dus 
roept iemand “Pang!” – knipoog publiek. Het bloed spuit te laat. 
Met handgebaartjes vragen we ‘doek dicht’. En vooral: we krijgen 
applaus en versieren elkaar met geweldige – al dan niet gemeende 
- complimenten. Hierin verschillen we niet met het beroepsthe-
ater… Het is natuurlijk fictie en het moet interessant blijven. Een 
mooie illustratie, wat cliché en overdreven, maar zeer leerrijk.
Zo, daarmee houden wij ons dus in onze vrije tijd bezig. Nee, 
daarmee geven wij een zinvolle invulling aan ons leven. Daarvoor 
richten wij cursussen in en/of  volgen we die. Daarvoor zijn we nu 
aan het repeteren, timmeren en monteren. Daarvoor betaalt de 
Vlaamse regering altijd te weinig subsidie… Proficiat, collega’s!
Akkoord, het is fictie en met respect kunnen we wel eens de draak 
steken met elkaar, op café of  op televisie. We kunnen ertegen. Wij 
rijden ook al eens een hondje dood. Alle krediet! Als ’t maar inte-
ressant blijft. We hopen, geloven zelfs, dat de plot evolueert naar 
interesse voor de persoonlijke conflicten, toevallig in het kader 
van amateurtheater. Misschien kijken we volgende keer, tenzij die 
reclameblokken ons danig beginnen te ergeren. Nog veel succes! 
In zijn soort heeft het potentie! (cfr die ballen - knipoog)
Gelukkig kent het Koninklijk Landjuweel geen koning, excuseer, 
geen winnaar meer…

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Proficiat!

“ Het heeft 
potentie…”

‘De bitterzoet’ – Theater de WAANzin(Landjuweelfestival 2012) © Katleen Clé
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Kurt Velghe

Sinds 1 september kunnen we op VTM genieten van 
‘Amateurs’, een nieuwe reeks van productiehuis 

Caviar, in een regie van Frank Van Passel (‘Terug naar 
Oosterdonk’, ‘De smaak van De Keyser’, enz.). De reeks 

werd bedacht door Steve Aernouts, Jef  Hoogmartens 
en Jonas Van Geel. Het scenario werd neergepend door 

Jef  Hoogmartens. ‘Amateurs’ vertelt het verhaal van 
amateurtoneelgezelschap ‘De Pajotters’. Jaarlijks 

brengt de toneelgroep een komedie. De ambitie 
binnen de groep is echter groot en ze dromen ervan 

om nog eens het Landjuweel te winnen. Hiervoor 
doen ze een beroep op de professionele regisseur 

Stanny Krets (gespeeld door Stany Crets) en dat zorgt 
voor de nodige spanningen binnen de groep.

Amateurs

© Sofie Silbermann
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Als peters van het 
Landjuweelfestival zullen Jef, 
Steve, Jonas en Frank:

- zoveel mogelijk voorstellingen 
bijwonen

- een State of  the Union uitspreken
- samen met enkele leden van de cast 

een interactieve babbel doen over 
de ‘making of’ van de tv-reeks en 
over ‘professioneel versus amateur: 
een noodzakelijk of  achterhaald 
onderscheid?’ 

- een afsluitende speech houden 
waarbij ze terugkijken op het 
festival

Steve, Jef  en Jonas nemen, 
samen met Frank Van Passel, 
het peterschap op van het 
volgende Landjuweelfestival.
Tijd dus voor een babbel met 

de drie jonge, enthousiaste theater-en 
televisiemakers.

Waarover gaat de reeks?
Jonas: Hoe ga je als amateurgezelschap 
met ambitie om? Hoe ga je om met 
een recensent? Een amateurspeler is 
overdag bijvoorbeeld bakker en wil ‘s 
avonds toneel spelen voor zijn plezier. 
Misschien heeft hij geen zin om gere-
censeerd te worden. Daar gaat de reeks 
voor een groot stuk over. Een gezelschap 
trekt een professionele regisseur aan en 
gooit de ambitie van de groep helemaal 
overhoop.
Jef:  Ook het waarom. Waarom doe je 
dat als amateur? Wat doet ambitie met 
zo’n groep?
Jonas: Eigenlijk gaat de reeks achteraf  
gezien veel minder over amateurthe-
ater dan dat het over mensen en hun 
onderlinge relaties gaat. De rode draad 
is dat iets die mensen samen bindt en 
drijft doorheen hun leven. Of  dat nu een 
bakker, een vertegenwoordiger of  een 
verzekeringsagent is, ‘s avonds spelen 
ze de moordenaar, de minnaar, enz.
Jef: En dan wordt ook iedereen gelijk.
Jonas: Wij hebben de reeks willen 
maken voor de mensen van ‘t dorp, voor 
die mensen die ook naar het amateur-
theater gaan kijken. Het is gemaakt voor 
het grote publiek. Hoewel we aanvan-
kelijk nooit hadden gedacht dat dit voor 
VTM zou zijn, denken we nu dat dit wel 
eens het goede kanaal kan zijn. We zijn 
zo egoloos geweest in het proces dat ik 
toch wel ontgoocheld zou zijn mocht dit 
nu floppen.
Jef: Zo’n reeks kost enorm veel geld. 
Het is voor ons dus heel belangrijk dat 
de reeks door heel veel mensen gezien 
wordt.

Jonas:  “Grote verhalen over kleine 
mensen” is de quote, die naast de Cha-
plin-quote wellicht het best omschrijft 
waarover deze serie gaat. Wij zijn zo blij 
dat wij, drie jonge dertigers, dit mogen 
of  kunnen doen. Dat we de kans hebben 
gekregen en gegrepen om dit tot een 
goed einde te brengen.

Waarom een reeks over 
amateurtheater?
Steve: Mijn vader was actief  in Sint-
Job-In ‘t Goor bij een amateurgezel-
schap. In het dagelijkse leven was hij 
opvoeder bij mentaal gehandicapten en 
met zijn leefgroep maakte hij twee, drie 
keer per jaar een stuk. Dit was op zich 
heel ontroerend. Dat werd zelfs in ge-
vangenissen en zo gespeeld. En als kind 
ging ik ook heel vaak mee. Ik herinner 
me nog dat mijn vader ook souffleur was 
omdat die gasten hun teksten niet zo 
goed konden onthouden. En hij zat dan 
achter scène de teksten in te fluisteren, 
luider dan alle acteurs samen. Toen ik 
negen of  tien was, heb ik eens iemand 
moeten vervangen. Ik mocht dan poli-
tieagent spelen met een brochure in de 
hand. Dat was allemaal heel plezant en 
ook achter de schermen gebeurde daar 
van alles. Zo werd er af  en toe wel eens 
‘gefoefeld’ achter de coulissen . . . (lacht). 
Die deelden dus echt lief  en leed samen.
Jonas:  Dat is ook het schone eraan. Jef  
zijn vader had een amateurgezelschap 
in As.
Jef: Hij heeft daar zijn hele leven 
gespeeld en is dan uiteindelijk naar 
Antwerpen verhuisd. Hij speelde nog 
een paar jaar bij toneelvereniging PEG 
uit Assen. Ook voor mij was dat mijn 
eerste ervaring met theater. Ik kan me 
nog steeds de stukken voor de geest 
halen die ze toen speelden.
Jonas:  Hetzelfde met mijn vader. Mijn 
vader is eigenlijk professioneel acteur 
en heeft in Bierbeek zelf  een gezelschap 
opgericht, ‘Borrequito’. Dat maakt dat 
we alle drie vanuit een andere insteek, 
vanuit een ander dorp, vanuit een ander 
soort DNA al heel vroeg kennis maakten 
met het amateurtheater.
Steve: Ik herinner mij ook dat mijn 
vader ineens sketches begon te doen 
met zijn vriend. Hij had het zowat gehad 
om met tien à twaalf  man theater te 
maken. Hij huurde de parochiezaal af  
en ik mocht dan de tafelkleedjes op de 
tafels leggen, samen met mijn moeder, 
en de volgspot bedienen. En dan is er 
natuurlijk ook die ongelofelijke verwon-
dering. Ik had zelf  ook zenuwen. Zal het 
publiek wel lachen? Het is tenslotte toch 
mijn vader die daar op het podium staat.

Jonas:  Die verwondering is inderdaad 
wel belangrijk. Ik herinner mij dat ik 
als kind enorm uitkeek naar de laatste 
voorstelling van het gezelschap. Op 
zondag werd er afgebroken en dan 
gingen we ‘s middags eten in het dorp. 
Dat zijn dingen die je niet vergeet. Ik 
had ooit een gesprek met een ama-
teurtoneelspeler in aanloop naar de 
première van 14-18. En voor ik het wist 
zaten we op compleet dezelfde golf-
lengte. De zenuwen die ik ken voor de 
première van die productie, kende hij 
ook van de première bij zijn eigen gezel-
schap. En dat is schoon.
Steve: Ik herinner mij mijn favoriete 
babysitter van vroeger. Ik had hem niet 
meer gezien van mijn 10 tot mijn 28 en 
plots kreeg ik een uitnodiging van een 
amateurgezelschap in de brievenbus. 
En dan zag ik daar die verlegen, stille 
man de scène opkomen en zich volledig 
geven voor het stuk. Dat is zo ontroe-
rend. Want eigenlijk is het op scène 
durven komen al heel mooi, dat durven, 
wetende dat al die blikken op u gericht 
zijn.

Wat verstaan jullie onder amateurs?
Jonas:  We hebben daar heel lang over 
gepraat, over wat een amateurspeler 
nu eigenlijk is voor ons. Wat wordt er 
van hem/haar verwacht? Op papier is 
dat iemand die met theater geen geld 
verdient.
Jef: Eigenlijk is een amateur iemand 
die iets louter en alleen doet omwille 
van de passie. Rond dat gegeven hebben 
we de reeks gemaakt. Het gaat eigenlijk 
over meer dan enkel het amateurtoneel 
omdat je dan een reeks zou maken die 
heel erg in-crowd is voor iedereen die 
toneel speelt. Ook mensen die niets 
met toneel te maken hebben, moeten 
de reeks kunnen smaken. En toen zijn 
we heel snel bij de Charlie Chaplin 
quote uitgekomen : “Amateurs is wat we 
allemaal zijn. We leven niet lang genoeg 
om iets anders te worden.”
Jonas:  Eigenlijk is het een beetje zoals 
bij emoties. Als je bijvoorbeeld iemand 
verliest die je na aan het hart ligt, dan 
reageer je daar spontaan op, als een 
amateur, omdat je niet goed weet hoe je 
daar moet op reageren. En dat zit ook 
in de reeks. Een amateurspeler speelt 
iets, niet overladen door techniciteit en 
door kunde en invloeden, maar door 
een zekere spontaneïteit. Ze krijgen 
een tekst en gaan er compleet voor. En 
dan kun je wel een oordeel vellen over 
goed of  slecht, maar tot op een bepaalde 
hoogte is dat wel ongelofelijk. De speel-
vreugde, het engagement en de dromen 

“ Amateurs is wat we 
allemaal zijn. We leven 

niet lang genoeg om iets 
anders te worden.”  

(Charlie Chaplin)
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die wij soms zien bij een amateurgezel-
schap, ontbreken af  en toe wel eens bij 
professionelen omdat er zoveel meer bij 
komt kijken. Maar dat geldt eveneens 
voor een wielertoeristenclub, een petan-
queclub of  eender wat.

Jullie reeks leeft wel onder de 
amateurgezelschappen. Het zal jullie 
niet verwonderen dat ze zich afvragen 
of  jullie hen weer niet  belachelijk 
zullen maken.
Jef:  Dat is zeker niet de bedoeling. We 
willen eigenlijk een ode maken aan onze 
vaders, die alle drie actief  waren in het 
amateurtheater.
Jonas:  Dit is zeker geen ‘dokters 
en dochters’ (een onderdeel van het 
toenmalige Eén-programma ‘Man Bijt 
Hond’). Bij ons is het wel de bedoeling 
van een soort ode te maken aan het 
amateurtheater. Het blijft wel fictie, 
geen realiteit. En in fictie zoek je de 
extremiteit op van bepaalde situaties om 
het echt interessant te maken.
Jef: Ik denk dat niemand die de reeks 
volledig gezien heeft, zal kunnen 
zeggen dat wij lachen met de amateurs. 
De reeks is eigenlijk één en al liefde 
voor het amateurtoneel. Eigenlijk moet 
je dit zien als met een goeie vriend op 
café zitten. Je praat een hele avond met 
elkaar en er moet ook gelachen kunnen 
worden. Je steekt wel eens de draak 
met elkaar, maar toch blijf  je elkaar 
respecteren.

Hoe lang hebben jullie aan de reeks 
gewerkt?
Jonas:  Vier jaar.
Jef: Vier jaar en zeven maanden.
Steve: Voor ons is dit ook nieuw. Het is 
de eerste keer dat wij zelf  fictie maken.

Hadden jullie veel inspraak?
Jonas:  We hebben zelf  een regisseur 
gezocht. Via Frank Van Mechelen en Jan 
Matthys zijn we uiteindelijk bij Frank 
Van Passel aangekomen. Eén van onze 
voorwaarden was dat we  inspraak 
hadden in het hele proces.
Steve: Wat vooral geldt voor Jonas en 
Jef. Ikzelf  verveel me steendood als 
ik vijftien minuten naar een monitor 
moet zitten staren en ook het regie-gen 
hebben ze bij mij nooit ingeplant.
Jonas:  Wij hebben het bedacht maar 
Jef  heeft het op papier gezet en daar is 
ook nooit discussie over geweest. Net 
hetzelfde bij Frank. Van in het begin 
was duidelijk dat hij de regisseur was, 
gewoon omdat hij voor ons de beste 
reeks ooit maakte (‘Terug naar Ooster-
donk’ nvdr.). Wij vroegen om samen met 

hem achter de monitor te mogen zitten. 
Dat is bij ons niet zo evident, terwijl dat 
in Amerika de regel is. De showrun-
ners sturen het geheel. De regisseur 
daar is eigenlijk niet veel meer dan een 
beeldregisseur.
Jef: Het grote voordeel was ook dat 
Caviar (het productiehuis achter de 
reeks) een grote tak heeft in L.A. En 
Frank is ook heel geïnteresseerd in de 
Amerikaanse werking. Hij vindt de 
aanwezigheid van de makers van begin 
tot eind heel belangrijk.
Jonas:  Wij zijn daar ook zeer egoloos 
mee om gegaan. Wij bleven vooral 
achter de monitor zitten en hielden 
onze mond. We waren al heel blij als we 
af  en toe onze mening konden uiten. 
Ook vonden we het heel belangrijk dat 
we inspraak hadden in de keuze van 
acteurs. Wij hebben dit geschreven met 
een aantal mensen in ons hoofd. Wij 
zijn dan ook fan van alle acteurs die 
meespelen in de serie.

Dan zien we elkaar wellicht terug op 
het Landjuweelfestival.
Jonas:  Ja, ik ben ook oprecht heel 
benieuwd naar wat we daar te zien 
zullen krijgen. Wat zijn bijvoorbeeld de 
criteria om op het Landjuweelfestival te 
mogen aantreden?
Jef: Bovendien loopt de reeks dan al 
een tijdje en zijn we heel benieuwd naar 
wat amateurs zelf  nu van onze reeks 
vinden. Na één aflevering is dat moeilijk 
te zeggen, maar na een aflevering of  
vier krijg je toch al een mooi beeld van 
de reeks.
Steve: Heel benieuwd wat jullie ervan 
zullen vinden.
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Schoonzusjes (Eric Assous) door Kunst-
kring Richten, speelt zich af op een zomers 
terras. Drie succesvolle broers komen 
samen met hun respectievelijke vrouwen en 
ze houden er alle drie een dubbele agenda 
op na. Bovendien zijn de vrouwen allesbe-
halve vriendinnen. Een verbaal steekspel 
ontwikkelt zich en eindigt in een debacle. 
Allemaal behoorlijke acteurs en naarmate 
het stuk vordert, gaat het tempo ook de 
hoogte in. Toch verdomd jammer dat deze 
groep maar twee keer speelt.

Martha & Mathilde (Pol Anrys) door Triene 
Wup Sente speelt zich af in het milieu van 
de wielertoeristen. Dan is de link met de 
Ronde van Frankrijk vlug gelegd. Dit is een 
rasechte komedie. De voorstelling staat 
bol van de goeie ideeën (de acteurs reden 
bijvoorbeeld met de fiets rondjes in de zaal, 
enz.) en bulkt van de goeie bedoelingen. 
Dit soort stukken vraagt geen artistieke 
invulling, enkel een verschroeiend tempo 
en een juiste komische timing. 

Kurt Velghe

Zomervakantie! Eindelijk rust, geen theater, niks! 
Zo redeneren wellicht velen onder ons. Maar ook 

tijdens de zomervakantie kan je theater zien. Denk 
maar aan TAZ te Oostende of  aan Spots op West, het 
gezelligste theaterfestival van de zomer. Keuvelen 
met gelijkgestemden in een prachtige spiegeltent. 

Wat we zagen voor de zomer wekte al een beetje dat 
vakantiegevoel op. Een overzichtje.

En het werd zomer
Vier zusters (Claire Swyzen) door 
Zwevegems Teater, begint met champagne 
op het San Marcoplein. Ook hier is het 
vakantiegevoel dus nooit veraf. Claire 
Swyzen zag het fotoboek The Brown Sisters 
van Nicholas Nixon en liet zich hierdoor 
inspireren. Nixon nam gedurende meer 
dan 30 jaar, jaarlijks een foto van zijn 
vrouw en haar zussen. Bij de foto’s is tekst 
noch uitleg, maar Claire Swyzen heeft 
op magistrale wijze het leven van de vier 
zussen op fictieve manier ingevuld. Iedere 
zus heeft haar verhaal en elk om beurt 
vertellen ze hun verhaal, nu eens grappig 
dan weer tragisch, maar steeds herkenbaar. 
Het concept zit strak en we zien een aantal 
mooie scènes. Het eindbeeld waar Lies ‘Do 
you know the way to San José’ inzet, is dan 
weer heel mooi als slotakkoord. Kortom, 
een grandioze tekst, gegoten in een geniet-
baar concept.

De Gouden Draak (Roland Schimmelpfen-
nig) door Theater Streven maakt de link 
met de zomer wat moeilijker, maar het stuk 
speelt zich af in een Chinees restaurant 
in een grootstad en dat restaurant wordt 
frequent bezocht door stewardessen, dan 
komt een beeld naar boven van romanti-
sche citytrips. Streven pakt uit met deze 
raamvertelling. En hoe! Zes acteurs spelen 
elk een drietal personages en houden de 
vaart erin. Mede dankzij het schitterende 
concept van de regisseur. Centraal staat een 
rood blok dat de te kleine keuken van het 
restaurant voorstelt. Die keuken is het hart 
van de voorstelling. De acteurs springen er 
op en er af, naargelang het rolletje dat ze 
daarna moeten spelen. Verder staan vier 
witte papieren schermen op scène. Deze 
krijgen af en toe een kleurtje, afhankelijk 
van de scène die volgt. De scènes volgen 
elkaar in snel tempo op en dat vraagt een 
hoge concentratie van de acteurs.

Nu rustig de ligzetel in, mijmeren over 
het voorbije en dromen over het komende 
theaterseizoen. Gezondheid!

De Gouden Draak’ - Theater Streven 
© Caroline Tanghe

We vroegen regisseurs en theatermakers welke tekst ze graag 
eens op de planken zouden brengen met amateurs. Vier 

regisseurs reageerden en vertellen over hun droomtekst. 
Het hoeft niet bij een droom te blijven. Mail naar 

theaterbib@opendoek-vzw.be en wie weet worden er samen 
theaterdromen verwezenlijkt.

Theatermakers en hun dromen

Claude Pax - ‘De gouden vijver’
Mijn lievelingsstuk is ‘De gouden vijver’ van 
Ernest Thompson. Dit stuk spreekt me vooral 
aan wegens zijn dramatische en zeer herken-
bare ondertoon.
De karaktertrekken van het hoofdpersonage 
zijn zeer herkenbaar: een knorpot met een 
gouden hart, koppig en vastgeroest in zijn 
principes. Wie hem op de juiste manier kan 
raken, weet in hem een goede vriend te 
vinden. Zijn echtgenote kan zijn gevoelige 
aard bewerken. Zijn dochter heeft zijn karakter 
meegekregen en dat kan tot uitbarstingen 
leiden tussen beiden. De spelers? Liefst 
beginners, mensen die je het acteren nog dient 
aan te leren. Dit stuk is zeker niet één van de 
gemakkelijkste in zijn genre, maar dat maakt 
de uitdaging des te groter. Het is fijn een acteur 
te zien groeien in zijn personage.

Claude Pax is acteur, regisseur, zwaardmeester, 
danser en entertainer met 32 jaar ervaring en 
gespecialiseerd in allerlei animatie tijdens 
particuliere- en bedrijfsfeesten. Hij is ook ge-
specialiseerd in bedrijfstheater, teambuilding 
activiteiten, coaching van zwaardvechters en 
zwaardvechtchoreografieën.

Martin Gyselinck - ‘Huwelijksreis’
Na een ontmoeting met Germaine Camoletti eind jaren ‘90, die 
mij voor het werk van haar man begeesterde, ligt er nog steeds de 
tekst voor mij van ‘Voyage de Noces’. Een spel voor twee heren en 
één dame. Het is een typisch Camoletti-stuk: bedrog, personages 
die elkaar uitbuiten, jaloezie, onverwachte situaties, spetterende 
dialogen... Kortom: voor regisseur en spelers een repetitiefeest.
Het is een tekst uit de tijd dat het niet ‘bon ton’ was om komedies 
op te voeren. De familie Camoletti is steevast met dit genre verder 
gegaan in het Théâtre Michel, nu onder de leiding van de zoon van 
Camoletti. Het was een droom om zelfs de niet opgevoerde werken 
van Camoletti te ensceneren. Gezocht: een uitstekende vertaler en 
vervolgens een cast met een secure tekstkennis en timing, want dit 
script werkt als een Zwitsers horloge.

Martin Gyselinck studeerde aan Studio Herman Teirlinck en was van 
1970 tot 1999 verbonden aan het ensemble van de KNS. Hij maakte 
deel uit van talloze producties, als acteur of als regisseur. 

Hans De Weirdt - ‘Bezette Stad’
Mijn enige grote betrachting is om nog 
eenmaal een grootse opvoering van 
‘Bezette Stad’ (Paul Van Ostaijen) te reali-
seren. Een tekst waarrond ik het afgelopen 
jaar, met goedkeuring van het Van Ostaij-
engenootschap en dankzij de steun van 
de provincie Antwerpen, in eigen beheer 
een vulgariserende en verklarende uitgave 
heb gepubliceerd (‘Bezeten Stappen door 
bezette Stad’).  Van deze unieke dicht-
bundel heb ik ook een eigen theaterversie 
gemaakt voor zes personen . ‘Bezette Stad’ 
is een unicum in de wereldliteratuur en 
past perfect binnen de herdenkingsperiode 
van de Eerste Wereldoorlog. Misschien kan 
dit volgend jaar in ‘Flanders Fields’ op de 
internationale editie van Spots op West. 
Maar het kan ook een uitzonderlijke voor-
stellingreeks worden bv. in de fortengordel 
rondom Antwerpen (Hoboken, Edegem, 
Mortsel, Wommelgem…) .

Hans De Weirdt studeerde aan het Conser-
vatorium van Antwerpen en is ruim 50 jaar 
actief geweest binnen de wereld van het 
Antwerpse amateurtheater. De wereld van 
tornooien en festivals kent hij langs beide 
zijden: als regisseur van participerende 
toneelgezelschappen, maar ook als jurylid 
o.a. bij het vroegere Vondeljuweel.

Bram Lattré - ‘Naamloze gebeurtenis’
Mijn theatrale natte droom is met ‘Naamloze 
gebeurtenis’ van Mathias Sercu aan de slag 
gaan. Een onvervalst Shakesperiaanse tragedie 
over liefde, vriendschap en overmoed, maar 
dan in een modern en absurd sausje op het 
scherpst van de snee. De tekst brengt een ode 
aan de vriendschap van Beer en Travolta, die 
onverzettelijk lijkt, ook al hebben Travolta en 
Prinses een zevental jaar geleden een mislukte 
moordpoging op Beer beraamd. Resultaat: 
Travolta in de gevangenis, Beer half verlamd. 
Zoveel jaar later besluit Beer Travolta onderdak 
aan te bieden, ook al weet Prinses van niets. En 
dan is er nog dat andere lumineuze plan: Beer 
wil een koe-knuffel bedrijfje oprichten om de 
plastische chirurgie van Prinses te financieren. 
Het stuk is een heerlijk volwassen sprookje 
met verbale steekspellen aan een razend 
tempo. Een tekst om je in vast te bijten, en de 
vele lagen die het heeft bloot te leggen. De 
drie personages hebben een driehoeksrelatie 
om U tegen te zeggen, en bevinden zich op een 
vlak dat steeds maar vervaarlijker gaat hellen. 
Mijn droomlocatie voor deze opvoering is een 
oude schuur of hoeve in het open landschap. 
Een gezellige warme plek waar het spelplezier 
van afdruipt.

Bram Lattré regisseerde al ‘Pier’ van Jan Sobrie 
en enkele kleinere stukken. Hij stond ook al op 
Spots op West en werkt liefst met verhalen die 
de kleinmenselijkheid blootleggen, die bruisen, 
uiteenspatten en een diepere laag dragen. 
‘Naamloze gebeurtenis’ is een logisch verleng-
stuk van dit repertoire.
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Eline Van de Voorde

Het leven lacht hem niet bepaald toe: een 
gewelddadige dronken vader, een hysterische 

overbezorgde moeder, een zus met schizofrenie 
en zelf  worstelend met verslavingen. Zijn 

persoonlijke ervaringen worden zijn inspiratie 
voor theater. Of  zoals Eli Kazan het verwoordt: 

“Theater was zijn leven en zijn leven was theater.” 
Een ware obsessie. 

Tennessee Williams, of  zeg ik 
beter Thomas Lanier Williams?
Iedereen noemt me al jaren Tennessee, 
dus noem me maar zo. Een schrijfnaam 
maakt het toch altijd interessanter. Ik 
heb het op mijn 29ste ook opzettelijk 
uitgevonden. 

Tennessee Williams dus. Je succes 
als schrijver begon met ‘The Glass 
Menagerie?’
Dat is wat iedereen altijd zegt en 
uiteraard was dat het eerste grote 
succes, maar mijn doorzettingsvermo-
gen zal wel de echte oorzaak zijn. Gaan 
werken, ’s avonds schrijven, proberen 
geld te krijgen door prijzen te winnen en 
beurzen te krijgen. Het is niet gemak-
kelijk, maar het levert me wel succes op. 
En ja dus ‘The Glass Menagerie’.

Een autobiografisch stuk?
Inderdaad. Het is wel het meest auto-
biografische van al mijn stukken. Ik 
haal altijd inspiratie uit mijn leven, 
maar niet alles is natuurlijk zo letterlijk 
te lezen. ‘The Glass Menagerie’ was 
oorspronkelijk een filmscenario, en 
toen kwam ‘The Gentleman Caller’, 
dat ik had opgestuurd, maar dat was 
afgewezen. Ik gaf  het een nieuwe titel 

Bijvoorbeeld: Blanche wil haar oude 
leven ontvluchten. Het is ook zo’n 
delicaat, gevoelig personage, dat niet 
wordt begrepen door de buitenwereld. 
Haar man pleegt zelfmoord, omdat hij 
niet kon leven met zijn homoseksuele 
neigingen. Dat homoseksuele moest 
er natuurlijk meteen uit. Zo zijn er wel 
nog een paar dingen. Maar goed, het is 
verfilmd en het is een succes. 

Maar waarover gaat het dan in 
essentie?
Het draait rond Blanche, maar in 
essentie gaat het over leven, dood en 
seks. Niets meer, niets minder. 

Dus vooral succes, prijzen, onder 
andere twee Pullitzers?
Ja, maar dat blijft niet. De stress van 
het succes is niet niets. Ik ben met 
mijn werk voor op mijn tijd en als ik 
met nieuwe stukken nog verder wil 
gaan en een nieuwe koers wil varen, 
wordt dat niet aanvaard. De kritieken 
zijn genadeloos en duwen mij verder 
in depressie en verslaving. Maar goed, 
niemand kan eeuwig blijven leven.
Gelukkig zijn mijn stukken telkens een 
emotionele reis waar de toeschouwers 
even worden in meegesleept. 

EEN GESPREK MET TENNESSEE WILLIAMS

Leven voor 
theater

en het werd gespeeld op Broadway. 

Waarom een stuk over je zus?
Ja, ik kan de gelijkenissen niet 
ontkennen, maar het gaat ook over 
mij, en eigenlijk zoals in vele van 
mijn stukken over de zwakkeren. 
Over delicate personen die niet zoals 
iedereen zelfzeker door het leven gaan.

Wat zegt het over jezelf?
Laat ik het zo stellen, ik schrijf  om 
ervoor te zorgen dat ik niet gek word.

Wat is er gebeurd?
Ik wil er niet te veel over uitweiden, 
maar ze kreeg een lobotomie en werd 
opgenomen in een instelling. ‘The 
Glass Menagerie’ was een manier om 
die gebeurtenissen te kunnen plaatsen.

Naast het succes was er toch ook 
tegenkanting en controverse… 
Ja, uiteraard, maar ik ben een 
bohemien en dat sijpelt door in mijn 
stukken. Wat een preutse kritieken 
ook. Bij de verfilming van ‘A Streetcar 
named desire’ moest meteen van 
alles worden aangepast en geschrapt. 
Het heeft mijn succes vergroot, maar 
wat een belachelijke veranderingen. 

BELICHTINGSTECHNIEK 
Jan Decalf

Het is met basishandboeken over licht blijkbaar 
net hetzelfde als wachten op de bus: eerst lange 

tijd niks en dan plots twee na elkaar. Eerst was 
er ‘Lichttechniek, de basis’ van Mark Tober en 

Tjanne van de Velden (uitgave 2013) en nu ligt 
er Chris Van Goethems ‘Belichtingstechniek voor 

podiumtechnici’ op tafel.

Chris Van Goethem is docent in de opleiding 
Podiumtechnieken aan het RITS en heeft een 
paar decennia ervaring op de toneelvloer, of 
een paar meter erboven. Hij werkt ook mee 
aan de opmaak van de beroepsprofielen 
en standaarden Podiumtechniek (SERV), 
veiligheidsbeleid (FEVECC) en aan de start 
van verschillende TSO-scholen en VDAB-op-
leidingen. Kortom, de man weet waarover hij 
het heeft en weet ook hoe hij een leek diets 
moet maken waar de lamp brandt.

Je merkt meteen dat dit een leerboek is, 
een handleiding gericht op de praktijk. Er is 
gekozen voor de opmaak van een scholing-
cursus: duidelijk en overzichtelijk, maar waar 
de esthetiek altijd ondergeschikt zal zijn aan 
de leesbaarheid. Laat het ons no-nonsense 
noemen. 

Inhoudelijk ontbreekt het aan niets. De basis 
gaat heel breed: van veiligheid over een 
opsomming van onderdelen en definities tot 
goede praktijken en concrete toepassingen.

Voor een basisboek gaat dit werk ook best 
wel diep. In het voorwoord geeft de auteur 
toe dat hij de nieuwste technologieën 
bewust ondergeschikt heeft gemaakt aan 
het inhameren van de basisprincipes. Het 

heeft natuurlijk geen zin om uitgebreid het 
vakkundig programmeren van moving heads 
uit de doeken te doen in het ene hoofdstuk en 
verderop uit te leggen hoe je best flightcases 
stapelt. Wie meer diepgravende informatie 
zoekt over een gespecialiseerd onderwerp 
zal daarvoor aanvullende informatiebronnen 
moeten raadplegen, of de instructies van het 
toestel lezen.

In het hoofdstuk over lichtplannen mocht 
best een uitgewerkt voorbeeld staan en 
wanneer het gaat over de functies van een 
belichting, blijf je wat op je honger zitten. Net 
wanneer het spannend begint te worden, hult 
de auteur zich in een mysterieuze uitnodiging 
tot experimenteren en het artistiek proces. 

Wie zich door de hele turf (300 pagina’s) 
heeft gewerkt, zal het toch nog zelf moeten 
ontdekken in de praktijk. Maar hij zal in ieder 
geval beslagen op het ijs komen, want dit 
is een handleiding in de letterlijke zin van 
het woord. En wat die specialisatie betreft: 
misschien staat er wel al een deel twee op 
stapel. Chris?

Deze titel zit ook in de collectie van 
onze theaterbib. Je vindt het boek in 
onze catalogus op www.theaterbib.be.

‘Nooit en nooit meer’ – Fordom (Spots op West 2013) © Katleen Clé
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Een paar ideeën om over na te denken en die 
je misschien inspireren:
De meest ingrijpende daad die we ten 
voordele van ons milieu stelden, was de 
auto weg te doen. Decors worden verplaatst 
met een auto-deel-auto (www.autopia.be). 
Het vraagt planning op wat langere termijn 
om op voorhand de auto vast te leggen. Wij 
delen als theatergroep probleemloos één 
auto met vijf gezinnen. Een aanrader.
Wij proberen trouwens zo min mogelijk, en 
als het dan echt moet, samen, met de auto 
te rijden. Bij de selectie van acteurs speelt 
de woonplaats een rol. De acteurs komen 
met de fiets of het openbaar vervoer naar 
de repetities. We hebben intussen heel 
wat acteurs en ook vrijwilligers die in de 
nabije omgeving van onze repetitieruimte 
en speelplekken wonen. Toeschouwers die 
reserveren, krijgen info over de tram- en 
buslijnen..  

Je kunt - zonder je creatieve ‘vibes’ te moeten 
beperken - van in het begin van een produc-
tieproces aandacht hebben voor duurzaam-
heid, bijvoorbeeld op vormelijk vlak. Het 
vraagt enige aanpassing te kiezen voor ver-
sobering, maar bij Vonk geeft het bekende 
‘less is more’ de creativiteit juist een boost. 
Daarbij wordt bij ons het decor van recyclage 
materiaal gemaakt en vinden we kostuums 
en veel rekwisieten tweedehands.

Je groep kan ook lid worden van LETS 
(Locale Exchange Trading System, www.
letsvlaanderen.be). Dit is  een ruilnetwerk 
waar de leden de hulp die ze elkaar bieden, 
honoreren met ‘handjes’ (Antwerpen stad) 
of ‘Beverkes’ (Beveren) of ‘Torekes (Gent)’ 
of ‘Buren’ (Berchem)... Jij kunt bijvoorbeeld 
een deel van het publiek met ‘handjes’ laten 
betalen. Zelf kun je beroep doen op het 
netwerk om je decorstukken of kostuums een 
tweede leven te geven of om hulp te vragen 
bij productietaken. Theater Vonk heeft hier 
fijne ervaringen mee. Door te ruilen vermijd 
je bovendien dat materiaal op het stort 
verdwijnt.  
De flyers worden in een beperkte oplage 
gedrukt in een ecodrukkerij. De sociale 
media zoals Facebook winnen aan belang.

Vonk is al sinds mensenheugenis trouwe 
klant van de Wereldwinkel – geen koffie, 
thee, fruitsap of koekjes zonder een 
fairtrade-etiket op onze tafels, ook dat is 
duurzaamheid,
Duurzaamheid speelt ook een rol bij de 
keuze van een bank. Ben je er zeker van dat 
jouw bank ethisch investeert en niet (on-)
rechtstreeks meewerkt aan minder ethische 
praktijken, die bijvoorbeeld het milieu 
schaden? Zoek het uit op www.fairfin.be, Bij 
Vonk zijn we er best fier op dat ‘onze’ bank er 
als enige ’proper’ uit komt.

Erica van Hylckama en Annemie Goris van Theater Vonk

Theatermakers verliezen de ecologische voetafdruk 
al eens uit het oog of  vinden duurzaamheid en 

artistieke vrijheid moeilijk te combineren. Theater 
is natuurlijk niet de meest vervuilende sector, 

maar toch kunnen ook theatermakers hun steentje 
bijdragen aan een schonere leefomgeving. Vergeet 
niet dat ecologisch handelen ook steeds voordelig 
voor de portemonnee is. Bij Theater Vonk breken 

we hier graag een lans voor, voor duurzaamheid, en 
voor die portemonnee natuurlijk ook …

We moeten echter mea culpa slaan, waar het 
de techniek betreft, daar scoort Vonk helaas 
minder goed in. Onze voorstellingen worden 
voorlopig nog belicht met spotjes van 500 W 
en meer. Het is nog wachten op de intrede 
van betaalbare focuseerbare led theaterver-
lichting.

Duurzaam op de scène

Weetjes...
Op www.kringloopexpo.be kan je terecht 
voor een ruim scala aan tweedehands 
materiaal op vlak van belichting, audio, 
decors of sokkels. Op de blog van de 
Low Impact Man, Steven Vromman, 
lowimpactman.wordpress.com, en op 
www.bewustverbruiken.be volgen wij de 
actualiteit op de voet. Er zijn ook heel 
wat websites waar je terecht kan voor 
de aan- en verkoop van tweedehands 
spullen:
• www.2dehands.be 
• www.kapaza.be 
• www.koopjeskrant.be 
• www.hebbes.be 
• www.aanbod.be 
• www.e-bay.be
• www.troc.com
Interessant is te gaan snuisteren in 
de verschillende Kringloopwinkels,  
Oxfam, het Leger des Heils...
Super zijn ook de veilinghallen!  
Of de Vlooienmarkt in Brussel of 
Antwerpen,...
Een nieuw, heel fijn initiatief is de 
Kilomeet (Merksem), waar de Kring-
loopwinkel alles verkoopt per kilo en 
per meter.
Creazi in Hasselt stelt allerlei materia-
len gratis ter beschikking aan iedereen 
die er creatief mee aan de slag gaat.
www.creazi.be
Surf naar www.ecolife.be om je ecolo-
gische voetafdruk te berekenen.

Waar zullen we repeteren,
zonder ons leven te riskeren?

Raf Jansen

De repetitiekelder van Bert Leysenkring ligt 
onder het parochiaal centrum van Balen. 
Wanneer je daar een fuif organiseert, trilt de 
zittribune mee op de bass van de muziek. 
Heel ergerlijk. Grappig is dat het toilet pal 
boven de speelvloer is met leidingen netjes 
boven de hoofden van de acteurs... Leuk aan 
onze kelder is dat het publiek haast op de 
speelvloer zit. Dat zorgt voor een enorme 
betrokkenheid tijdens opvoeringen. 

Kurt Velghe

Wij hebben het grote geluk te kunnen 
repeteren in de zaal waar we ook spelen. 
Alleen, in het weekend is de zaal vaak bezet 
voor feestjes en dergelijke. Naast ‘ons’ Paro-
chiaal Centrum is er een schoolgebouw, waar 
wij kunnen repeteren als de zaal bezet is. Het 
kan er wel verdomd koud zijn in de winter.

Wim Loots

Ik vermoed dat het Diontheater uit Wilrijk één 
van de best gehuisveste groepen van heel 
Vlaanderen is. De groep beschikt over twee 
theaterzalen. Verder is er een foyer en een 
kelderruimte.  Die overvloed aan repeti-
tieruimte wordt heel intens benut.  Ik hou 
ervan om in een lege ruimte te beginnen, en 
beginnen is wel het juiste woord, want stilaan 
gaat die lege ruimte zich vullen met allerhan-
de materiaal. Maar het is leuk om de mensen 
aan het werk te zien met ogenschijnlijk niets 
ter zake doende voorwerpen. Die ruimte raakt 
heel snel vol. Meestal blijft er van die troep 
weinig over. Dit moment, het moment van het 
elimineren, is het mooiste moment want dan 
krijgt onze voorstelling vorm.

Johan Van Holderbeke

Wij hebben het geluk dat we meestal van bij 
het begin kunnen repeteren op ons podium. 
Bij voorstellingen in een volle zaal kunnen 
we de verwarming afzetten. Maar als slechts 
enkele mensen repeteren, is het snel te koud. 

Walterius

De cast van de eerste productie repeteert 
op het podium van onze eigen zaal. Daar de 
drie productie periodes elkaar overlappen, 
repeteren de anderen in de kantine.
Het is toch wel leuk te beseffen, als je na de 
première de kantine betreedt, dat het hele 
verhaal daar begon. 

Dirk Crommelinck

Wij repeteren in de eigen zaal. Het leukst is 
dat we wennen aan de ruimte… van bij de 
start.

Marleen Korthoudt

Wij repeteren in onze eigen zaal, een luxe. 
Wij moeten natuurlijk ook zelf alles onder-
houden en instaan voor alle kosten. Tot nog 
toe lukt ons dat.

Marc Verfaillie

Cie Tabloo heeft het geluk te beschikken over 
twee podia in  twee verschillende scholen. 
In geval van nood verhuizen we naar een 
leslokaal of het Cultuurcentrum  waar wij een 
lokaal huren. Je ergeren is er niet bij.

Gwen Deprez

Repeteren in een café is altijd leuk - je kunt 
er na de repetitie nog gezellig iets blijven 
drinken – wat natuurlijk vaak voor ‘extra-
times’ zorgt… Maar ook tussen pot en pint 
kunnen nog instructies worden gegeven, kun 
je op een heel ontspannen manier nog wat 
bijschaven. Het grote nadeel is dat je steeds 
weer met tafels en stoelen moet schuiven, 
geen rekwisieten kunt laten staan en elke 
repetitieavond opnieuw het decor moet 
improviseren.  Het voorbije jaar heb ik in de 
kelderruimte van het Cultuurreel Centrum ge-
repeteerd, in polyvalente zalen, in klasloka-
len, in ontmoetingscentra en in achterafzaal-
tjes van het café. Repeteren kun je overal, 
maar het leukst is wel als je kunt repeteren 
in de zaal waar je uiteindelijk speelt.

Ann Sirou

Het levert de mooiste repetitiefoto’s op 
wanneer we ons nog moeten behelpen met 
voorlopige rekwisieten. Iemand staat dan te 
dreigen met een kromme bezem omdat er 
nog geen geweer voorhanden is. Een ander 
tracht deze aanval elegant af te weren met 
een plastic emmer. Repetities waarop spelers 
een halve kleerkast meezeulen en in steeds 
weer wat anders paraderen. Een periode 
waarin iedereen elkaar eigenlijk wel heel tof 
begint te vinden, de meesten steeds langer 
blijven plakken en iedereen goesting heeft 
om met deze cast en deze regisseur een 
volgende productie op het getouw te zetten…

Ronny Vanderstraeten

Met Teater Studio James Ensor in Oostende 
gaat het er soms wat vreemd aan toe. 
Jaren geleden speelde ons gezelschap de 
monoloog ‘Naar de kloten’ op de Amandine 
(de laatste IJslandvaarder van de Belgische 
zeevisserijvloot). Het schip staat nu als 
museum op de Oostendse visserskaai. 
Vele jaren later brachten we ‘De kus van de 
spinnenvrouw’ in de kelder van een school. 
Daar was het atelier van de onderhouds-
ploeg helemaal omgebouwd tot een echte 
gevangeniscel. En enkele maanden geleden 
zette Studio de ‘Zielsverwanten’ neer, waarin 
een caravan het opvallendste decorstuk was. 
De omstandigheden noopten ons ertoe om 
op locatie te repeteren. En dus haalt Studio 
alle creativiteit naar boven om op vreemde 
plekken zoals in de Oostendse vismijn te 
repeteren.

Toon Van Hoyweghen

We waren met een groep jongeren en 
repeteerden in het magazijn van een oud 
klein fabriekje. Op vrije momenten gingen 
we op ontdekkingstocht in het magazijn. We 
verzonnen iets bij alles wat we vonden. We 
hadden meer dan één stuk kunnen schrijven 
met alle fantasie die we daar hadden!

Ook informant worden voor OP&doek? Stuur een mailtje naar redactie@opendoek-vzw.be  en maak deel uit van onze inlichtingendienst!

‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’ – Theater Vonk  ©  Kurt Voorspoels
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REACTIES INFORMANTEN

Toon Van Hoyweghen: 

Ideaal om inspiratie op te doen vind ik ‘mensen kijken’.
Ik vind nooit het totaalplaatje terug in één persoon. Je kan 
mijn personage een ‘samenstelling’ noemen.

Kurt Velghe: 

Als je een rol toegewezen krijgt, komt het erop aan de gelij-
kenissen te zoeken met jezelf. Putten uit je eigen ervaringen. 
Zolang je de afstand tussen je rol en je eigen persoon weet te 
bewaren, is het niet zo moeilijk om een rol te spelen die dicht 
bij jezelf  ligt. Het wordt moeilijker als je iemand moet spelen 
die heel ver van je af  ligt. Dan wordt het echt zoeken naar 
het juiste evenwicht tussen de juiste houding, de manier van 
praten en de naturel van het spel. 

Luc De Mol: 

Een vragenlijst over je personage oplossen, kan altijd helpen. 
Simpele vragen zoals: Hoe heet ik? Heb ik familie?, … Maar 
ook: Hoe intelligent ben ik?, Welke fobieën heb ik?

Wim Loots: 

Als het een goed script is, kan je als acteur heel veel aanwij-
zingen in de tekst vinden bv. hoe reageert je personage op 
prikkels van buiten uit, hoe verhoudt het zich tot anderen, tot 
bepaalde voorwerpen, wat zijn zijn plannen, zijn verleden…
Als regisseur vraag ik mijn acteurs die prikkels te herkennen 
en voor zichzelf  na te gaan hoe zij reageren als dit hen zou 
overkomen, hoe zou hun persoonlijke reactie zijn.

Peter De Pauw: 

‘All the world’s a stage’ om Shakespeare te citeren en dat klopt 
ook. Ik geniet mateloos van het observeren van mensen en je 
kan het zo gek niet bedenken of  ze bestaan. De fout geklede 
dronkaards, de getatoeëerde macho’s in hun marcellekes, de 
drukdoende zakenlui, de marginale trainingsbroeken, . . . Stuk 
voor stuk nemen ze tram 24 of  lopen ze in de shoppingcentra 
langs de vitrine. Ik bekijk ze, luister ze af, speel ze na in mijn 
hoofd en laat mij inspireren tot verhalen, tot beelden, tot een 
totaal nieuwe woordenschat.

Marc Verfaillie: 

Soms wordt met de spelers gedurende het repetitieproces 
gepraat of  gediscussieerd over het personage. Zeer vaak 
vloeien hier goede suggesties uit die de persoonlijkheid van 
het personage beter in de verf  zetten. Nuttig is ook dat een 
derde persoon de repetitie eens volgt en achteraf  zijn opmer-
kingen durft te geven aan de regisseur betreffende de correcte 
of  incorrecte invulling van een personage en het waarom.

Anoniem: 

Een rol spelen die dicht bij jezelf  ligt, vind ik het gemakke-
lijkste, dan graaf  ik in mijn herinneringen en kan ik me beter 
inleven in de gedachten en gevoelens van mijn personage. 
Daartegenover geeft een rol die ver van me af  ligt meer vol-
doening. Het dwingt me tot nieuwe inzichten en geeft me het 
gevoel dat ik echt iets speel. Zo kan ik het personage loskop-
pelen van mezelf.

Inleven en uitbeelden 

Marjan Bergmans

“Je moet jezelf  inleven in het personage.” “Voel wat je personage voelt.” Als 
acteur heb je dat wel vaker gehoord van de regisseur. Maar hoe doe je dat? 
En vooral, in hoeverre moet je de emotie van je personage overnemen?

“ Ga eens in een  
doodskist liggen” 

 Linda Van Dyck

“Acteren gaat niet over 
hoe het er uitziet van 
buitenaf, maar om hoe 
het voelt.”

Met deze woorden richtte de Russische 
theatermaker Stanislavski in de 19de 
eeuw de basisregels van Method acting 
op. Volgens die regels is de scène een 
nieuwe werkelijkheid waarin acteurs 
dezelfde gevoelens ervaren als hun 
personages. Als je personage blij is, ben 
je als acteur ook blij. 
Moeten we dan elke avond diep in 
onze put kruipen om een depressief  
personage te spelen? “Nee”, zegt Elly 
Konijn (°1959), Nederlandse psychologe 
en theaterwetenschapster. Zij deed 
onderzoek naar meer dan 100 Neder-
landse professionele acteurs. Aan de 
hand van vragen en een hartslagmeter 
wou ze achterhalen wat zij voelen op 
een podium. Niet hetzelfde als hun 
personage zo blijkt. Spanning en con-
centratie zijn de belangrijkste emoties 
van acteurs. Elly Konijn doopt ze 
‘taakemoties’, emoties in het belang van 
het beroep. Acteurs voelen de druk om 
te presteren, ze vinden het spannend 
om op een scène te staan, zijn gecon-
centreerd om hun tekst te onthouden 
of  ergeren zich aan een medespeler. 
Waarschijnlijk komen niets van die 
gevoelens overeen met de emoties van 
hun personage. 

CONTROLE BOVEN EMOTIE
Je té hard inleven in je personage 
geeft beperkingen. Als je personage 
angstig is, is het niet de bedoeling dat 
je elke avond moet wegkwijnen onder 
angstgevoelens. “Op het moment van 

zo’n zware emotie, moet je als acteur 
net een enorme controle hebben”, zegt 
de Nederlandse actrice Linda Van Dyck. 
De scène is volgens haar een soort hy-
perwerkelijkheid waarin je je personage 
speelt, maar waarin je tegelijkertijd je 
heel bewust bent van het publiek in de 
zaal. Net als Elly Konijn vindt ook zij 
het verkeerd om te zeggen dat je jezelf  
moet inleven in je personage. “Weet wel 
waarover je het hebt”, zegt Van Dyck. 
Met een rol als drugsverslaafde moet 
je uiteraard weten wat een jointje met 
je doet. Dat wil natuurlijk niet zeggen 
dat je verplicht een jointje moet roken. 
Ga op onderzoek, praat met de juiste 
mensen, praat met dokters, zo creëer 
je een soort herkenbaarheid op het 
moment dat je op het podium moet. Zelf  
ging Linda Van Dyck er nog iets verder 
in: “Ooit ging ik in een doodskist liggen, 
zodat ik wist hoe dat was.” Door zo’n 
ervaring komt een rol dichterbij.

WAT DAN MET GELOOFWAARDIGHEID?
Het gros van de acteurs ondergaat dus 
niet dezelfde emoties als hun personage. 
Ben je dan nog wel geloofwaardig voor 
je publiek? Volgens Elly Konijn wil 
geloofwaardigheid niet zeggen dat je de 
emotie moet voelen. Het publiek is ge-
ïnteresseerd in het spel dat met de juiste 
gevoelens wordt gespeeld. Je kan perfect 
een verliefd personage spelen terwijl je 
als acteur eigenlijk niets moet weten van 
je vervelende tegenspeler. Zolang je weet 
hoe een verliefd persoon zich gedraagt, 
je begrijpt hoe die emotie eruitziet en ze 
herkent, komt dit geloofwaardig over. 
De vraag is dus niet: “Hoe leef  ik mij 
in?” maar, “Hoe beeld ik het uit?”

Jef Mellemans

Als we absoluut willen dat ons publiek gelooft in 
een personage, dan zijn we wellicht voorstander van 

typecasting. Dan gaan we bewust of  onbewust op 
zoek naar de acteur of  de actrice die qua uitstraling 
het best bij het personage past. Cliché? Ja, maar het 

werkt wel. Het is niet voor niets dat er – vooral in de 
filmwereld - zoveel castingbureaus bestaan die uit 

talrijke gegadigden de geknipte persoon kiezen. 

Bij toneel ligt dat iets anders, omdat we niet 
altijd al onze eieren in de korf van de geloof-
waardigheid leggen. Bij ons amateurs is de 
keuzemogelijkheid nog beperkter, vandaar 
dat de geloofwaardigheid vaak te wensen 
overlaat, hoezeer we ook ons best doen… 
Vandaar ook dat het meestal beter is niet 
te zeer te streven naar een te realistische 
speelstijl.

Maar zelfs als we met andere toneelmid-
delen dat probleem trachten te omzeilen, 
blijft de lijfelijke aanwezigheid van de acteur 
op de scène een belangrijk, zo niet het 
belangrijkste element. Het blijft een eeuwige 
zoektocht naar het antwoord op de vraag: 
“Waarom wil iemand naar die persoon kijken 
en/of luisteren, en naar die andere niet?” 
Schuilt hierin het antwoord op wat talent is? 
Het heeft in ieder geval te maken met 
wat we waarnemen, horen, zien. De mate 
waarin iemand met zijn ‘instrument’, stem 

ENERGIE. De acteur creëert een spannings-
veld tussen zijn intentie en zijn actie. Dat is 
een soort niet-handelen voor de beweging. 
Eenvoudig gezegd, de vraag: doet hij het of 
doet hij het niet? Waarbij de toeschouwer 
zelfs dat ‘het’ niet kent. Bij die acteur is de 
stilte nooit leeg. De toeschouwer voelt zich 
lekker bij de verwachting van een actie. 
Dus blijft hij kijken en luisteren. De acteur 
bespeelt deze spanning door het balanceren 
op tegenstellingen. Bij een woede-uitbar-
sting vergeet hij niet dat hij ook lief kan zijn. 
Zijn zintuigen staan op scherp.
Bij een goede acteur zie je dat zijn han-
delingen ECHT zijn. Niet in de realistische 
betekenis, maar in de context van het spel. 
Geen zinloze bewegingen, zin voor het juiste 
detail, in het juiste ritme, en in harmonie met 
alle lichaamsdelen plus de stem. Slechts 
bij de allerbesten kan hier sprake zijn van 
contrast tussen deze elementen. Maar altijd 
zal de toeschouwer een soort ‘warmte’ 
ervaren in de actie of niet-actie.
Tenslotte is iedereen het er over eens dat 
SOBERHEID in de handelingen onontbeerlijk 
is. Algemene bewegingen hebben geen nut. 
Een ervaren acteur weet dat hij energie niet 
moet gelijkstellen met veel doen, met lef of 
met geschreeuw. De ervaring dat hij bewust 
en in rust op de scène bestaat, is de ideale 
houding. Dat alles ontstaat door training en 
veel geduld.

en lichaam, vaardig omgaat, boeit ons 
of stoot ons af. Veel theaterpedagogen 
en –onderzoekers hebben zich het hoofd 
hierover gebroken. Allen ontdekken wel dat 
de geestelijke ingesteldheid, de motivering, 
het denken een rol speelt, maar evenzeer 
moeten ze beamen dat dit slechts waar-
neembaar is via de stem en het al dan niet 
handelen van de acteur.  Zij komen hierbij tot 
een aantal gemeenschappelijke bevindingen.

Bij alle ‘getalenteerde’ acteurs zien zij een 
bepaalde RUST. Een ontspannen zijn dat 
echter niet passief is. Zij hebben de soepel-
heid van de schijnbaar luierende kat die 
toch elk moment haar prooi kan bespringen. 
Hoewel niets in dat lichaam die intentie 
verraadt, wij vermoeden ze wel. Ze hebben 
de nonchalance van een atleet, met licht 
gebogen knieën, en dragen de impuls in zich 
voor een handeling die nog onbekend is, 
maar alle richtingen uit kan. Goede acteurs 
rusten meestal op beide voeten.
Verder omschrijven ze een beweging als 
een verplaatsen van het EVENWICHT. Iets 
waaraan vooral in de dans veel aandacht 
wordt geschonken. Ook in de mimekunst is 
dat zoeken naar een ‘lastig evenwicht’ een 
veel voorkomende oefening. Kleine rollen 
die vaak weinig handeling krijgen, kunnen 
hiermee hun voordeel doen.
Een derde gegeven draait rond het begrip 

MET LIJF EN LEDEN
‘Dood van een handelsreiziger’ – Kreutzfeld Verein (Spots op West 2014) © Katleen Clé
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In 1964 presenteerde Jef Contryn het 
ambitieuze plan ‘Een stad bouwt een 
poppentheater’ om van Mechelen het 
kloppende figurentheaterhart te maken. 

Zo werd in 1965 het Mechels Stadspoppen-
theater opgericht, vanaf 1995 gekend als DE 
MAAN. Als artistiek directeur van het Mechels 
Stadspoppentheater deed Louis een nieuwe 
wind waaien door het Vlaamse figurenthe-
aterlandschap. Hij werkte met nationale en 
internationale gastscenografen, creëerde 
multidisciplinaire producties, maakte niet-
traditionele voorstellingen voor volwassen 
en zette zo het Vlaamse figurentheater op 
de kaart. In 1996 zei Louis het Mechels 
Stadspoppentheater vaarwel. Paul Contryn, 
zoon van Louis, is momenteel scenograaf, 
poppenmaker en -speler bij DE MAAN.

Sinds 1970 was Louis ook directeur van de 
School voor Poppenspel, gevestigd boven 
het Mechels Stadspoppentheater. De School 
organiseerde avondcursussen speeltech-

Louis Contryn

EEN VERHAAL MET 
POPPEN

In 1948 richtte Louis Contryn samen met zijn vader Jef  Contryn het 
poppentheater Hopla op, waarmee ze overal in Vlaanderen succes 

oogstten. Louis gaf  zo gestalte aan een reeks figuren die voor lange tijd 
het Mechelse poppentheaterlandschap gingen beheersen: slimme Tijl, 

naïeve Luppe en de rovers Baas en Firmin.

nieken en maakcursussen voor poppen en 
werd in 2002 omgedoopt in Het Firmament. 
Honderden beoefenaars van het medium 
volgden de cursussen van de School. De 
School had onmiskenbare invloed op de 
ontwikkeling van figurentheater, dat in 1993 
officieel erkend werd als podiumkunst. 

Louis Contryn begreep dat poppen dingen 
kunnen realiseren waartoe een mens niet in 
staat is. 
Paul Contryn: “Ik herinner me het verhaal 
van een man met een houten kop, die een 
wassen kop opzet om met een meisje uit te 
gaan, tot zijn hoofd op een dag smelt en zij 
hem afwijst. Zo’n verhaal kan je enkel met 
poppen vertellen, niet met acteurs. Mijn 
vader ontwikkelde de idee dat je in figu-
rentheater vooral verhalen moet spelen die 
slechts met poppen te realiseren zijn – wat 
was anders de meerwaarde van het spelen 
met poppen?”

Zondagnamiddag 6 juli 2014 overleed figu-
rentheaterauteur, -regisseur en -speler Louis 
Contryn.

Bronnen: 
Het Firmament en het artikel ‘Geboeid door 
een plastiek potje’ door Evelyne Coussens 
dat verscheen in de special van dit magazine 
in januari 2013.

Met dit idee trok de 
erfgoedorganisatie Het 
Firmament samen met 
GEN2020 (t,arsenaal) 

naar een bende jonge acteurs. Alain 
Ongenaet geeft masterclass. Hij was 
jarenlang de drijvende kracht achter 
Theater Taptoe, samen met Luk De 
Bruyker, van wie hij op zijn beurt de 
kneepjes van het schimmenspelvak 
leerde. Op vijf  dagen creëerden ze, 
samen met regisseur Mokhallad Rasem 
(Toneelhuis), de voorstelling ‘Life’s but 
a walking shadow’ die op 20 december 
2013 opgevoerd werd tussen de torens 
van het Mechelse monument Brus-
selpoort. De herdenking van ‘50 jaar 
migratie’ was hun inspiratiebron voor 
een universeel en tijdloos verhaal over 
migratie en het leven tussen twee 
werelden.

Op zo’n korte tijd is het onmogelijk een 
exhaustief  overzicht van het uitgebreide 
palet van spel- en maaktechnieken te 
geven. Het eeuwenoude schimmenspel 
is in bijna alle culturen gekend, in uit-
eenlopende verschijningsvormen, met 
verschillende materialen én functies. 
Maar de basis is steeds dezelfde: een 
lichtbron werpt schaduwen op een doek 
waarachter het publiek zit. Met het 
schaduwspel worden magische, fanta-
sierijke of  dromerige sferen opgewekt. 
De illusiemogelijkheden zijn onbeperkt.

SCHIMMENSPEL
GRENZELOOS

Hanne Ampe en Veerle Wallebroek

 Spel- en creatietechnieken, tradities en werkwijzen, het zit vaak in de 
lijven en hoofden van gepassioneerde kunstenaars. Enkel door het 

te leren van een ‘meester’ en het telkens opnieuw te doen, krijg je de 
vaardigheden pas echt in de vingers. Zo wordt ook het schimmenspel, 

als vorm van figurentheater, van generatie op generatie al doende 
doorgegeven. Slechts weinigen beheersen de technieken nog en er 

bestaat geen officiële opleiding in België. Dreigt de kennis van deze 
eeuwenoude technieken zo te verdwijnen? En hoe kunnen we deze 

broze ketting wat steviger maken?

Op de eerste dag toonde Alain Ongenaet 
wat mogelijk is met twee overheadpro-
jectoren, een dimmerblok, transparante 
slides, papieren knipsels en dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen. Daarna sloegen 
acteurs en regisseur aan het experimen-
teren. Ondertussen snuisterden ze door 
figurentheaterencyclopedieën, bekeken 
verschillende schaduwspelfilmpjes en 
kregen een rondleiding door de poppen-
collectie van het figurentheatergezel-
schap DE MAAN. Tijdens de voorstel-
ling werden lichaamsschaduwen ingezet 
als voornaamste betekenisdrager. Zo 
kregen emoties als gemis, heimwee, 
liefde en vrijheidsdrang een visuele 
uitdrukking in een bijzondere mix van 
zelfgemaakte figuren en acteerwerk.

Op enkele dagen kan je van leken 
geen ‘meesters’ in het schimmenspel 
maken. De masterclass bood slechts 
een voorproefje van de onuitputtelijke 
mogelijkheden van de techniek. Toch is 
een stevige basis gelegd en, minstens 
zo belangrijk, is er interesse gewekt 
voor het schimmenspel. Acteurs en 
regisseur waren na afloop enthousiast 
over de nieuwe inzichten die ze kunnen 
meenemen in hun verdere artistieke 
carrière. Zo leerden ze dat één beeld 
soms meer zegt dan duizend woorden. 
Detailbeheersing, abstract denken in 
beelden en tweedimensionaal spelen 
met schaduwen op een doek: het zijn 

heel nieuwe elementen voor wie enkel 
met teksttheater vertrouwd is. De 
schimmenspeltechnieken werden zo 
(her)ontdekt door een nieuwe generatie 
kunstenaars in een vruchtbare kruisbe-
stuiving met hun artistieke en inhoude-
lijke bagage.

De rol van de schimmenspelexpert 
bleek in dit proces van onschatbare 
waarde. Om technieken echt onder 
de knie te krijgen is doorlopende en 
intensieve begeleiding noodzakelijk. 
Met dit project kaarten we de nood 
aan structurele ondersteuning aan van 
deze ‘meesters’ of  levende erfgoeddra-
gers - UNESCO noemt hen zelfs ‘Living 
Human Treasures’! En dit geldt ook voor 
‘schatten’ uit alle kwetsbare deeldisci-
plines als figurentheater, mime, vertel-
theater, enzovoort. 

Achteraf  werden beelden van de 
masterclass en de voorstelling, en 
interviews met de artiesten verwerkt in 
een documentaire, waarin je te weten 
komt hoe theatermaker en acteurs het 
schimmenspel naar eigen hand zetten. 
Deze documentaire is online te bekijken 
op www.hetfirmament.be/schimmen-
spelproject.

Een project van Het Firmament i.s.m. 
GEN2020 (t,arsenaal). Met de steun van 
Stad Mechelen.

© Kristin Rogghe
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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… 

Tania Vanden Bossche

Het NTGent bestaat 50 jaar, maar van een midlifecrisis is er 
geen sprake. Verre van zelfs! Dat zullen ze geweten hebben in 

Oost-Vlaanderen. Het jubileumjaar 2015 staat in het teken van 
‘ontmoeting’ en er ontvouwt zich een feestprogramma tussen 

januari en juni boordevol activiteiten en opvoeringen  
waar ook amateurgezelschappen bij betrokken zijn.            

50 JAAR 
STADSTHEATER NTG(ENT)

SPIEGELPROJECT 
De afdeling publiekswerking van het NTGent 
begon in 2008 met spiegelprojecten, voor-
stellingen die zich spiegelden aan de ’echte’ 
NTGent-voorstellingen. Naar aanleiding van 
de vijftigste verjaardag wordt gegrasduind in 
het rijke NTGent-verleden met verschillende 
spiegelprojecten. Zo gaan de Oost-Vlaamse 
scholen zich verdiepen in ‘Emigranten’ van 
Slawomir Mrozek. De Gentse amateurthe-
aters brengen samen het boeiende verhaal 
van ‘Rosalie Niemand’  naar Elisabeth 
Marain. Vzw Kompas, een organisatie die 
mensen met een beperking ondersteunt bij 
wonen, werken en vrije tijd, wordt de derde 
partner. ‘Vergeten Straat’ naar Louis Paul 
Boon biedt ze een uitgelezen inhoud om de 
grote scène van de schouwburg in te palmen. 
Het NTGent riep ook de Oost-Vlaamse 
amateurtoneelverenigingen op om een keuze 
te maken uit de producties die sinds 1965 
zijn opgevoerd. Het NTGent hoopt dat uit 
deze opvoeringlijst een selectie komt van vijf 
opmerkelijke titels: vijf titels die een nieuwe 
interpretatie krijgen door een  liefhebbers-
gezelschap in Oost-Vlaanderen. Er zijn acht 
verenigingen ingegaan op de uitnodiging. 
Wij gaan in gesprek met vier ervan.     

VROUWEN EN KOMEDIE
K.T. Sint-Genesius uit Sint-Niklaas kiest voor 
‘Lysistrata’ van Aristofanes in een regie van 
Hilde Breda.

“Dit is een interessant project. Omwille van 
de voorziene ondersteuning. Het kwam ook 
nog goed uit. Voor het voorjaar 2015 hadden 
we nog geen stuk gekozen, dus raadpleeg-
den we de short list van het NTGent. In het 
voorjaar wilden we iets spelen met vrouwen. 

Regisseur Hilde Breda speelde al mee in ‘Ly-
sistrata’ en is gefascineerd door de combina-
tie vrouwen en komedie. Ze ziet het helemaal 
zitten. Wij dus ook. We zoeken alleen nog 
een aangepaste titel. Wat het publiek ervan 
vindt, moeten we nog afwachten.” 

UITDAGING
Toneelvereniging BeTon uit Zomergem kiest 
voor ‘Meneer gaat op jacht’ van Georges 
Feydeau (herwerking van Alice Toen).

“Dit is voor ons een uitdaging. We zijn 
gewoon om volkse stukken te brengen en 
liefst nog komedies. We vierden net ons 
25-jarig bestaan en toen brachten we eens 
‘iets anders’, dus met dit project kiezen we 
opnieuw voor de uitdaging. We brengen 
jaarlijks één productie  in november, we 
moesten dus snel knopen doorhakken. We 
kozen voor de gulden middenweg en niet te 
ver af te wijken van wat het publiek gewoon 
is. De uitdaging ligt vooral in het feit dat we 
kiezen voor een kostuumstuk. 
‘Meneer gaat op jacht’ leunt het dichtst aan 
bij onze oorspronkelijke keuze, maar Oscar 
Wilde stond niet op de NTGent-lijst. ‘Meneer 
gaat op jacht’ is ook een stuk met kostuums 
en de uitdaging ligt in het decor. Wij zijn 
gewoon in één decor te spelen, nu zullen er 
wissels zijn. We spelen in een mengelmoes 
van dialect met Frans en AN. De keuze hangt 
ook af van het aantal beschikbare spelers. 
Met acht spelers vonden we de bezetting die 
we nodig hebben. Voor ons past de puzzel 
dus.”  

BEZETTING
Lust naar Kunst uit Lokeren kiest voor 
‘Opening Night’ van John Cassavetes.

“Wij spelen twee keer per jaar waarvan 
in november een jongerenproductie. Het 
was oorspronkelijk onze bedoeling voor de 
beide producties te kiezen uit de lijst van 
het NTGent. We vonden er twee geschikt: 

‘Pinoccio’ en ‘Peter Pan’. Voor het eerste 
hadden we te weinig spelers en voor het 
tweede waren er praktische problemen. Zo 
moet Peter Pan rondvliegen. In het verleden 
deden we ook zoiets, maar de mensen ver-
wachten wel meer speciale effecten. Daarom 
kozen we voor het voorjaar: ‘Opening Night’. 
We kozen dit stuk omwille van de bezetting. 
We keken ook naar wat we eerder speelden 
en of het stuk praktisch haalbaar is. Een 
stuk over theater in het theater en achter de 
schermen van het theater past wel bij onze 
andere genre stukken. Om ‘Opening Night’ 
te spelen, werken we samen met een ander 
gezelschap uit Lokeren Tg Horzel. Wordt 
vervolgd.”     

VERNIEUWING
Teater 2000 uit De Pinte kiest voor ‘De 
koning sterft’ van Ionesco in een regie van 
Maarten van Steenbergen. 

“Teater 2000 is op zoek naar vernieu-
wing, zonder te breken met het verleden. 
Het NTGent- project kan daar zeker toe 
bijdragen. De keuze voor ‘De koning sterft’  
is de verdienste van de regisseur. Hij zag 
de legendarische opvoering in 1985 en het 
openingsbeeld blijft hem nu nog bij.  Je kan 
er als regisseur én als spelersgroep veel 
kanten mee uit. ‘De koning sterft’ heeft een 
ernstige en koldereske kant, het blijft steeds 
verrassend voor spelers en publiek.“  

Het NTGent verleent artistieke en produc-
tionele medewerking aan alle producties. 
Er worden vijf voorstellingen geselecteerd. 
Zij spelen in juni 2015 in een van de zalen 
van het NTGent . Het blijft daar niet bij. De 
deelnemers maken ook kennis met elkaar 
via rondleidingen, workshops, gesprekken, 
bezoeken. Het wordt dus een feestjaar om U 
tegen te zeggen. 

Je kan het volledige programma van 
het jubileum volgen op www.ntgent.be  

‘De Storm’ – Toneelgroep Reintje (Landjuweelfestival 2013)  © Katleen Clé
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VERHALEN SLAAN BRUGGEN
Bie Van Giel

Vijftig jaar geleden kwamen de eerste 
Marokkaanse en Turkse werknemers in België 

aan. Dit betekende het begin van een lang 
verhaal van migratie en integratie. 

beschikten ze over een honderdtal verhalen. 

“Het was in eerste instantie de bedoeling om 
via de verhalenbank universele verhalen te 
verzamelen, verhalen die van generatie op 
generatie doorgegeven zijn binnen minstens 
één cultuur”, vertelt Walter. “Al snel merkten 
we dat er van alles binnenkomt: sprookjes, 
ontstaansverhalen, maar ook persoonlijke 
migratieverhalen.” 

Sommige verhalen komen zelfs opvallend 
bekend voor. “We kregen bijvoorbeeld het 
verhaal ‘Rhodopis’ binnen”, zegt Walter. 
“Een Egyptisch verhaal over een arme slavin, 
te vergelijken met onze Assepoester.”

Ook schrijvers als Joke Van Leeuwen, Rodaan 
Al Galidi en Rachida Lamrabet leverden 
verhalen aan. Eind dit jaar lanceert De verha-
lenwerf  zijn website (www.verhalenwerf.be). 
Vertellers kunnen er terecht op zoek naar 
inspiratie. 

OUDE KUNST 
De Verhalenwerf heeft daarnaast een uitge-
breid aanbod voor scholen en verenigingen 
met onder meer verhalenworkshops en 
–salons. “Samen met de deelnemers gaan 
we op zoek naar verhalen”, legt Walter uit. 
“Ze komen er vaak snel achter dat alles 
wat ze meemaken een verhaal is.” Via de 

workshops blaast men de oude kunst van het 
verhalen vertellen nieuw leven in. “Verhalen 
bestaan in vele vormen: sprookjes, parabels, 
getuigenissen, metaforen, verzinsels… Ze 
bevatten wijsheden over onszelf, over hoe 
wij de wereld zien en over de keuzes die we 
maken”, aldus Walter. “Het is de kunst om de 
verhalen op een meeslepende en geloof-
waardige manier te vertellen.”

SLOTEVENEMENT
Eind dit jaar organiseert De Verhalenwerf 
een slotevenement rond 50 jaar migratie in 
Antwerpen. 
Daarnaast kunnen secundaire scholen vanaf 
2015 terecht in het museum Plantin Moretus 
voor een verhalenworkshop. De Verhalen-
werf geeft er, aansluitend op de rondleiding 
doorheen het museum, een workshop die 
inspeelt op verhalen van mensen die van de 
16de eeuw tot nu in het museum gewerkt en 
gewoond hebben.
We zijn nog steeds op zoek naar verhalen. Je 
kan je lievelingsverhaal insturen naar info@
verhalenwerf.be. In ruil krijg je een verhaal 
uit de wereldwijde verhalenbank. 

Nieuwe stafmedewerker Van 
Stoel tot Stoel

Wegens een interne verschuiving 
neemt Melanie De Mol het takenpak-
ket van de vertelkunstwerking over van 
Tine De Laet. Je kan Melanie bereiken 
via info@vanstoeltotstoel.be 
of 03 222 40 90.

Inburgeringsleerkracht Walter Van Looveren, 
muzikant Souleymane Ouattara en theater-
maker Tone Brulin besloten vorig jaar om 
De Verhalenwerf op te richten. Via verhalen 
willen ze bruggen slaan tussen mensen uit 
verschillende culturen. Na een interculturele 
vertelavond met vertellers en muzikanten uit 
twaalf landen kon een voorstelling rond 50 
jaar migratie niet uitblijven. 

In de lente van dit jaar bracht het gezelschap 
de vertelvoorstelling ‘Trekvogels - Konnon 
yara to - Oiseaux migrateurs’ in première in 
Antwerpen. Souleymane Ouattara, Abdel-
kader Zahnoun en Walter Van Looveren, die 
zichzelf respectievelijk een nieuwe Belg, 
een belegen Belg en een oude Belg noemen, 
vertelden met woord, muziek en beeld de mi-
gratiegeschiedenis in vogelvlucht. Inspiratie 
voor de voorstelling haalden ze uit hun eigen 
ervaring met migratie en diversiteit. 

UNIVERSELE VERHALEN
“De verhalenbank is het kloppend hart van 
onze werking”, vertelt medeoprichter Walter. 
De eerste verhalen kwamen binnen via het 
informele netwerk van de organisatie. Al snel 

© Rudi Schuerewegen
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Kurt Velghe

Acteren is zowat het mooiste dat een mens kan doen in zijn 
leven. Het geeft je voor heel even de kans om weg te vluchten uit 
je dagelijkse bestaan en jezelf onder te dompelen in een andere 
wereld. Werelden die soms heel ver, maar ook vaak heel dicht 
liggen bij je eigen leefwereld. Als je een rol toegewezen krijgt, 
komt het erop aan de gelijkenissen te zoeken met jezelf. Putten 
uit je eigen ervaringen. Hoe dichter de rol bij jezelf ligt, hoe 
makkelijker te spelen.
Zolang je maar niet te veel aan het fameuze method acting 
begint te doen, waarbij je echt gaat putten uit je eigen emoties 
en die terug oproept (cfr. Stanislawski). Zolang je de afstand 
tussen je rol en je eigen persoon weet te bewaren, is het niet zo 
moeilijk om een rol te spelen die dicht bij jezelf ligt. Het wordt 
moeilijker als je iemand moet spelen die heel ver van je af ligt. 
Dan wordt het echt zoeken naar het juiste evenwicht tussen de 
juiste houding, de manier van praten en de naturel van het spel. 
Hoe je het ook draait of keert, het belangrijkste vind ik dat je als 
acteur geloofwaardig overkomt, dat je een naturel hebt op scène, 
waardoor de mensen gaan geloven dat het niet jij is die daar 
staat, maar de rol die je speelt.

Marc Van Eeghem alias Jan Delvo uit ‘Amateurs’, in Humo

“ Als je van iets eenvoudigs als 
amateurtoneel kunt genieten,  

zit je volgens mij dicht bij  
de zin van het leven.”

“ Ik heb een zwak voor amateurtheater. 
Omdat het toneel daar nog als puur 

spelplezier wordt beleefd.”

OPvallend

‘Bruno’ – Meandertaal (Cultuurmarkt 2014)  © Karel De Puysseleir
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In de reeks hoe kunst ons kan helpen bij onze scenografie duiken we in de wereld van de 

beeldende kunsten. Dit is het inspiratiedomein bij uitstek. Vele hedendaagse regisseurs en/of  

scenografen genoten immers een dergelijke opleiding. In zo’n kunstwerk schuilt meestal wel 

een bepaald concept dat best toch minstens voor een deel strookt met ons regieconcept.

Deze negen meter hoge zwangere spin, die ‘maman’ (1999) 
heet, is een werk van de 95-jarige Frans-Amerikaanse Louise 
Bourgeois. Ze staat op het graf van James Ensor bij het 
Duinenkerkje in Mariakerke. (Ensor beeldde zichzelf vaak af 
als spin.) Ze is gemaakt van brons, roestvrij staal en marmer. 
Niet bepaald de ingrediënten die wij op onze scène gebruiken. 
Maar voor iemand die graag in de open lucht werkt, geeft deze 
‘constructie’ talrijke mogelijkheden. Met betonijzer, doek of 
papier maché kunnen onze toneelbouwers wonderen ver-
richten. Uit het centrale lijf kunnen allerlei elementen naar 
beneden vallen; bloed, rode confetti, lange linten, enzovoort. 
Aan de poten kunnen we laddertjes of touwen bevestigen, 
waarlangs acteurs kunnen opklimmen en dalen. Ook tussen de 
poten kunnen we touwen spannen (zelfs gewoon ter verste-
viging) waaraan we allerhande spullen kunnen ophangen. 
Bij een stevige constructie kunnen we zelfs als tarzan van de 
ene poot naar de andere slingeren. Misschien kunnen we de 
ruimte tussen twee naast elkaar staande poten met gekleurde 
zeilen bespannen die de doorkijk beletten, of waarachter we 
een schimmenspel opvoeren. Misschien hebben we wel zo’n 
schrandere technici dat ze onder de poten wieltjes bevesti-
gen, zodat het ding - al of niet elektrisch aangedreven - kan 
draaien… Een vriend zag dit al in plastiek vervaardigd met in 
de poten lichtdraden geweven die totaal verschillende kleuren 
kunnen laten oplichten afhankelijk van de gewenste sfeer… 

Minder monumentaal is dit werk van Dominique Selen (1965), waar-
nemend directeur aan de Academie voor Beeldende Kunsten van 
Turnhout, maar daarom niet minder inspirerend. Als je door één van 
haar tentoonstellingen wandelt, kom je sterk onder de indruk van de 
grafische kracht van de menselijke figuur. De lijfelijke aanwezigheid 
van de acteur op de scène is een vaak onderschat element in onze 
scenografie. Lichamen vertellen veel, zeker als ze niet in de weg 
staan van onze verbeelding. Hun houding, hun kleur, hun neutraal-
zijn geven ons de mogelijkheid emoties in te vullen. De toeschou-
wer moet niet alleen ‘zien’, hij mag ook interpreteren, het nabeeld 
zoeken in wat hij ziet. De schilderijen van deze kunstenares leren 
ons hoe een beeld, zelfs van een concrete mens, het anekdotische 
kan overstijgen. Natuurlijk spelen in dit voorbeeld de vale kleuren 
een belangrijke rol. Een acteur staat niet los van zijn omgeving. Elke 
figuur, dus ook het menselijk lichaam, bevat lijnen. Lijnen hebben 
altijd een verhaal. Hier worden we gedwongen mee te drijven met de 
verticale lijnen, in de armen, de benen, het hoofd en vooral de lange 
zwarte haren, het touw, maar ook de melkkleurige nevel die naar 
beneden glijdt. Elke scenograaf zit zich bij dit beeld af te vragen hoe 
hij dit concreet kan verwezenlijken en ontdekt hij alle elementen die 
voor dit effect nodig zijn. Daarin zijn het witte kleed, de blote voeten 
en de dunne schaduw van het lichaam niet onbelangrijk. Het verhaal 
‘rafelt’ uiteen.

Luca Buvoli is een Italiaan die in New York leeft 
en werkt als prof aan de school voor Visual Arts. 
Naast sculpturen, maakt hij ook film, video en 
animatie. Hij heeft duidelijk iets met vliegende 
objecten. Getuige hiervan zijn Flight Simula-
tion Laboratory. Het loont de moeite ook zijn 
ander werk te bekijken zoals zijn gedefragmen-
teerde auto’s die als een slinger door de kamer 
cirkelen en zich langs het open raam naar buiten 
katapulteren. In ons voorbeeld heb je een op 
podiumschaal gemaakte voorstelling. Opval-
lende elementen zijn het wit, de contrasterende 
lijnen van strak naar golvend, en de gele kleur 
van de slinger. De lijnen op de vloer worden 
verlengd op de achterwand, wat ruimte creëert. 
Stel je voor dat het een glazen achterwand is, 
dan vergroot dit de mogelijkheden door o.a. met 
projecties te werken. De schijnbare lichtheid 
van laten we het de papieren vlieger noemen, 
contrasteert zowel met de man centraal als de 
zwarte figuur op de grond links. Die lijkt als het 
ware de schaduw te zijn van de figuur aan het 
uiteinde van de ‘vlieger’. Dit is een constructie 
met een verhaal, zoals een rijke scenografie 
dikwijls vraagt. Het beeld oogt niet statisch door 
de golvende lijnen, maar we kunnen via licht-
schakeringen en zelfs letterlijke bewegen van 
het geheel een dynamisch effect bereiken. Voor 
wie aan hedendaagse beeldvorming wil doen, is 
dit een inspirerend procedé.

‘Na de aardbeving’ van de Nederlandse kun-
stenaar Tim Breukers (°1985) toont ons een vrij 
klassieke vormgeving die niet ver wegloopt van 
wat het te vertellen heeft. Dit kan zo een decor 
zijn om bijvoorbeeld in het figurentheater te 
gebruiken. Wie goed kijkt, merkt een aantal 
restanten die niet direct tot een huis behoren. 
Zelfs de verwijzing naar een schildersezel ligt 
voor de hand. En toch is dit beeld niet realistisch 
te noemen. Zonder de specifieke elementen 
van pannetjes en ramen is ook de suggestie 
van een woning (kerk?) niet veraf. Interessant 
voor onze scenografie zijn de bewust gekozen 
elementen van de egaal grijze kleur en de al dan 
niet gebogen lijnen. Het geheel wankelt naar 
links en de twee kruisramen links vooraan en 
op het dak stutten het beeld. Hier blijft ruimte 
voor acteren, zij het bezaaid met hindernissen 
waardoor het een dwingend karakter krijgt voor 
handelingen en aankleding. We verwachten geen 
vrolijke jonge bende in felle kleuren. Tenzij we 
een gegronde reden hebben voor een dergelijk 
contrast. Als er beweging komt, zal het van links 
zijn, tegen de stroom in. Wie van rechts komt, 
heeft het drama meegemaakt. Ook hier vertellen 
dus de lijnen hun verhaal. Het moet leuk zijn om 
met licht dit decor tot ‘leven’ te brengen…
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© Rudy Roan

De Congregatie uit Gent speelde een humoristisch, 
muzikaal stuk in het Gentse dialect.  

Een dikke pluim voor de cast van ‘Koken met Elvis’ 
van Tejater De Orchidee uit Tielen.

© Jan Bon jr

Lummense Toneelkring viert zijn 60-jarig bestaan.

Tijdens het jaarlijks ledenfeest op zaterdag 7 juni

kwam een vertegenwoordiging 

van OPENDOEK Limburg langs.

KT De Alsembloem uit Alsemberg huldigde op 9 mei  2014 
Bert Demunter (50 jaar regisseur/acteur), 
Jean-Paul Bauduin (50 jaar acteur) 
en Jan Wets (40 jaar acteur) in aanwezigheid van 
Rob Van Genechten (voorzitter  Raad van Bestuur OPENDOEK),
Luc Vierendeels en Diane Mertens (POR Vlaams-Brabant & Brussel). 
Paul Saye (50 jaar acteur) en 
Theo Hendrickx (25 jaar acteur) ontbreken op de foto.  

Foto van de cast oud-leerlingen
Koninklijk Atheneum Berchem
die het stuk ‘Ontbijt op bed’  
in 1964 opvoerde in de Arenberg
in Antwerpen. 
Onlangs kwam een aantal krasse
zestigers van de Grieks-Latijnse
promotie 1964 bijeen om de 50ste
verjaardag van hun afstuderen 
aan het KAB te vieren. 
Bij die gelegenheid werd ook 
de nagedachtenis geëerd van 
enkele reeds overleden klasgenoten.
Je herkent wellicht achteraan 
tweede van links onze betreurde 
René Verheezen. 
Zijn bekendste werken zijn 
‘De Caraïbische Zee’ 
en ‘Onder ons’.

Proficiat, Diane Mertens, 
regiocoördinator van Pajot & Zenne, 
en vanaf nu ook ridder in 
de Orde van het Gulden Masker!

Kamiel Minten 50 jaar actief 
bij Lummense Toneelkring. 
Hij was ooit voorzitter, 
speelde af en toe wel eens 
of deed de techniek, maar 
is hoofdzakelijk actief als decorbouwer.

Nieuwe voorzitter Limburg. 
Greta Dubois geeft na 14 jaar 
de fakkel door aan Johnny Hayen.

Toneelgroep Kreabo uit Heusden-Zolder met ‘De schrikkelijke verbranding van de heks
Marijke Van Halewijk’ op het Straattheaterfestival in Bokrijk.

Infoavond over verzekering en auteursrechten regio Limburg Zuid.

De Rode Duivels speelden, maar toch waren veel groepen aanwezig.

Bedankt Jurgen (NST) voor het ter beschikking stellen van het lokaal 

en de drank. 

Wim De Wispelaere, alias Pierke, is Ambassadeur van de Gensche Leutegeworden! Proficiat!

Winnaar Provinciaal toneeltornooi 
Gouden Doek: Jeugdtoneel Kaboekie vzw - 
Studio 18+ -2. Proficiat!

Spiegeltheater Roeselare schitterde 
op het Parktheaterfestival in Lokeren.

© Danny Eeraerts

Lara Taveirne schreef en regisseerde
‘Kerkhofblommenstraat’ bij toneelkring
Sint-Rembert uit Torhout. 
Acht vrouwen, wroetend in de aarde 
en in het verleden.

© Geert Coens

Figurentheater Vlinders & C° uit Beveren 
hier te zien tijdens de premiere van ‘Reynaert’, 
een coproductie met de gemeente Beveren,
hoofdstad van het land van Reynaert 2014.

Els Dejonghe werd op onze jaarlijkse souper in de bloemetjes gezet

omdat ze een kwarteeuw lid is van onze Koninklijke Toneelgilde

Hoger Op uit Wervik.

Tijdens de voorbije Gentse Feesten, bracht onze toneelgroep Nut en Vermaak uit Mariakerke ‘De Roste Wasser’ voor uitverkochte zalen.

Koninklijke toneelgroep Ik Dien Kortessem met 

‘De dans van de Moerasduivel’ op het Straattheaterfestival in Bokrijk.

Groep Pol Stas uit Sint Truiden viert 85-jarig bestaan.
Volgende jubilarissen bij Groep Pol Stas uit Sint Truiden werden gevierd voor 25 jaar dienst 
Benny Vandormael, Stefan S’Heeren, Gonda Dewaerheid, Hilde Koppen, Kathleen Lammens , 
Malou Jacobs, Marieke Dewolfs en voor 40 jaar Yvette Pletsers, Willy Pfeffer, 
Bernadette Vanbeckbergen en 50 jaar Guy Peeters en Renaat Everaerts als 52 jaar voorzitter.

© Chris Vandenhende

In ‘Take Off’ schitterden de jongeren tussen 

de 10 en 21 jaar van Enaxi Jeugdtoneel vzw uit Schoten.

Tijdens de kerstperiode gaat deze groep met de jongeren

zingen en toneelspelen in rusthuizen, 

om de bejaarden een leuke tijd te bezorgen.

© Lennert Bontinck

De productie ‘Vagevuur’ van Jeugdtoneel De Jongstleerende 

uit Schellebelle lokte 400 toeschouwers, een mooie opkomst!

Born2Act uit Hulshout toerde 
met hun voorstelling ‘Shakers’. 
Het werd een groot succes! 

Na bijna 14 jaar geeft Aimé zijn functie binnen 
OPENDOEK Limburg regio zuid door 
aan de jongere generatie. 
Bedankt Aimé voor je jarenlange inzet.

Agnetencomedie uit Peer bestaat 35 jaar en dat werd gevierd!
Ook volgende personen werden gehuldigd: Jenny Hendrix 
als 35 jaar actrice, Johan Poorters als 35 jaar werkend lid 
en 20 jaar penningmeester, Ludo Vandael als 25 jaar werkend lid
en 20 jaar secretaris en Koen Wellens als 25 jaar spelend lid 
en 20 jaar voorzitter.
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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 de realiteit)

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
 Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo! Ik heb een probleem, mevrouw!

 Ik ben geen mevrouw, meneer. Oh… Nee?

 Nee, meneer… Oh, ik dacht…

 Wat is uw probleem, meneer? De bareel gaat niet open.

 U moet uw ticket in de automaat steken, meneer. Dat heb ik gedaan, mevrouw… Oh, excuseer… Maar het marcheert niet.

 Probeert u het nog eens. Niks... Geen reactie…

 Bent u langs de betaalautomaat geweest, meneer? Ja, er langs wel. Maar ik heb niet betaald.

 Maar u moet eerst betalen, anders werkt uw ticket niet. Maar ik heb niet geparkeerd! De parking was vol!

 Aan welke parking staat u? Euh… Aan die van de luchthaven!

 Ja, maar welke? Er zijn er drie. Aan die die vol is! Wacht. Parking 3. Nee, wacht. Ik kan het niet zien van hier.

 Laat misschien uw vrouw even gaan kijken. Ik heb geen vrouw. Ik ben gescheiden. Wacht, ik zie het. Parking Holiday!

 Ja, die is vol. Dat zie ik hier. Inderdaad, en daarom wil ik hier af, en naar een andere parking!

 Ik heb een oplossing voor u, meneer. Als u achteruit rijdt… Mevrouw, dat kan ik niet!

 Kan u niet achteruit rijden? Jawel, mevrouw, maar er staan al zeker vijf auto’s achter mij!  
  Ik kan niet achteruit en niet vooruit!

 Er zijn toch nog drie uitgangen.  
 Kunnen die andere auto’s dan geen andere uitrit nemen? 

 Dat is toch een kwestie van collegialiteit en wederzijds respect… Die madame met haar witte poedel achter mij ziet er niet echt uit als een 
  collega van mij. En daarachter zijn ze al met hun armen aan ’t zwaaien! 
  Sorry, mevrouw, maar… Oh ja, u bent geen mevrouw.  
  Maar u klinkt wel zo… meneer…

 Ik ben geen meneer! Nee? Maar… Akkoord, akkoord, op ’t werk hebben we ook zo’n man  
  met een piepstemmetje! En hij heeft ook niet graag dat wij…

 Meneer, betaal uw ticket en maak de weg vrij voor die andere chauffeurs. Ik betaal niets want ik heb niet geparkeerd! Doe alstublieft die bareel open!  
  Over een kwartier moet ik inchecken!

 Dat kan ik niet van hier! Vroeger ging dat wel, maar nu niet meer. Dan moeten wij hier blijven staan tot morgenvroeg? Mevrouw, luister…
 Meneer, ik ben geen mevrouw. Ik werk hier nog maar drie dagen,  
 ik ben niet getrouwd, dus ook niet gescheiden,  
 ben van het vrouwelijke geslacht en te jong om mevrouw te zijn. 

 En ik ben ook geen man! Maar ik zal wel iemand sturen… Excuseer, mevrouw, heu, juffrouw, als ik u beledigd heb,  
  maar wie gaat mij mijn vliegticket terugbetalen als ik te laat incheck?  
  Ze beginnen hier achter mij al te claxonneren! 

  Mensen alstublieft, ik kan er ook niet aan doen! Ik wil ook graag op reis!

  Oh… Daar, de bareel! Dank u wel! Zie je wel dat het een vent is!

 

DE PARKING
Jef Mellemans

De gekende klassieker in een fris kleedje
Cyrano heeft naast een poëtische ziel ook een grote frustratie: zijn grote neus. Daardoor denkt hij dat geen 
enkele vrouw hem wil. Hij is verliefd op Roxane, maar durft het haar niet zeggen. Zijn ondergeschikte Christian 
wordt verliefd op Roxane. Om zijn eigen gevoelens te kunnen ventileren, levert Cyrano hem liefdesbrieven voor 
Roxane. Wanneer Christian sterft, trekt Roxane zich terug. Twintig jaar later wanneer Cyrano stervende is, durven 
ze eindelijk elkaar hun liefde verklaren.

Het liefdesverhaal werd herleid tot de drie protagonisten. Geschreven in een passionele taal vol poëzie, is het 
een waardige concurrent voor een liefdesverhaal als dat van Romeo en Julia. Alles, zowel decor als de woorden, 
is gereduceerd tot zijn essentie zodat men mateloos kan genieten van deze tekst. (FVDS)

*Meer informatie over deze tekst vind je ook bij Schrijverspodium. Surf naar www.schrijverspodium.be.

Roddelen kan hilarische gevolgen hebben.
Pierre, een producer van reclamefilms, en zijn opgedirkte vrouw Claire zijn onderweg naar de Ardennen waar ze 
zijn uitgenodigd door Geert, een mislukt schrijver, en Carole, een hopeloos slechte kokkin. Geert stelt zijn hoop 
op de oude vriendschap met Pierre om zijn werk eindelijk uitgegeven te krijgen, terwijl Pierre en Claire zwaar 
tegen hun zin zijn ingegaan op de uitnodiging. De hele rit roddelen ze over het koppel dat hen heeft uitgenodigd, 
maar Pierres nieuwe smartphone blijft ongemerkt openstaan en door een verkeerde bediening kunnen Geert en 
Carole meeluisteren. Als hun ‘vrienden’ aankomen, besluiten ze zoete wraak te nemen.

Een heerlijke Franse komedie met hilarische dialogen en plotwendingen. (AD)

Een volks stuk met een lach, een traan, een familievete en de 
liefde
Het kruisbeeld aan het Engels kerkhof van het fictieve gehucht Coin Perdu moet plaatsmaken voor een nieuwe 
weg. De cafébazin van recht tegenover gaat de strijd voor het behoud van het kruisbeeld aan. Het resultaat van 
deze strijd is dat het kruis behouden blijft maar dat haar café weg moet. De bazin heeft ondertussen echter een 
nieuwe liefde gevonden en gaat elders een nieuw leven opbouwen.

Een fris geschreven en boeiend stuk. Nergens vervalt het in langdradigheid, telkens verrast het met nieuwe ver-
haallijnen. Wie het wil spelen moet hier en daar het stuk aanpassen aan de plaatselijke toestand. Een aanrader 
in zijn genre. (FVDS)

Een dramatisch stuk over opgelopen spanningen in een kazerne
In een kazernekamer wachten soldaten om naar Vietnam gestuurd te worden. De mix van zwarten, blanken en 
homo’s leidt tot spanningen. Die lopen zo hard op dat een zwarte door het lint gaat en twee mannen vermoordt. 
Naast al die spanningen wordt er rustig op los gefilosofeerd over discriminatie, angsten en homoseksualiteit.

Door zijn historische context is het stuk ietwat gedateerd, maar de aangesneden onderwerpen zijn dit niet. Het is 
wel wat eigenaardig om die ‘simpele’ soldaten sommige uitspraken te horen doen. Een uitgelezen kans voor een 
straf herentoneel. (FVDS)

Cyrano 
Edmond Rostand; bewerking  Bernard De Wulf

	 1D,	2H

	 KLASSIEKER

	 AVONDVULLEND

Knap gedaan
Carole Greep; vertaling Guy Keeren
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Het kruis van de 
Coin Perdu

Roland Delannoy
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Streamers 
David Raben
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Haat en nijd in een zwarte komedie annex familiedrama
Een liefhebbende grootmoeder sterft en laat een belangrijke erfenis na. Al bij de koffietafel groeien de eerste 
spanningen tussen de kinderen. Bij de notaris blijkt dat de dochter – een verpleegster -  die oma maandenlang 
verzorgd heeft, het leeuwendeel van de erfenis krijgt. De familie verdenkt haar van manipulatie, en gaat uiteen 
met slaande ruzie. Bij het huwelijk van één van de dochters vallen de maskers definitief af. 

Ongedwongen, natuurlijke dialogen maken er een levensecht en zeer geloofwaardig stuk van. De kleine kantjes 
van de personages zorgen voor zwarte humor. (AD)

Een aangrijpend familiedrama 
Een echtpaar met een zoon en een dochter. Vader heeft zijn vrouw jaren geleden verlaten en woont en werkt nu 
in Hongkong. De vrouw heeft de scheiding nooit kunnen verwerken. Ze heeft zich in de drank en de pillen gestort 
en klampt zich vast aan haar zoon met wie ze een onnatuurlijke band creëert. 
De dochter woont al lang niet meer thuis maar op internaat waar ze deelneemt aan een doopritueel dat slecht 
afloopt . De zoon speelt het spel mee met de moeder in de hoop haar er ooit bovenop te krijgen, maar tevergeefs. 
De hulp van vader wordt ingeroepen die overvliegt, de dochter vrijkoopt en een definitieve regeling voor zijn 
vrouw – een internering - wil regelen. De zoon verzet zich tot het uiterste. De jaren die hij ten koste van zichzelf in 
zijn moeder heeft geïnvesteerd mogen niet nutteloos zijn geweest.

Een wrang en bitter drama. Levensecht getekend met harde, realistische dialogen.  (AD)

Kamperen buiten de comfort zone

Hugo en Yvonne gaan voor de eerste keer kamperen met hun nieuwe caravan, wat voor aardig wat geklungel 
zorgt. De dag na hun aankomst op de camping krijgen ze buren: Eddy en Linda, een stel marginalen. De dames 
raken in gesprek, en Linda nodigt Yvonne uit op een avondje striptease voor vrouwen. Ze gaat met tegenzin mee, 
maar eenmaal de show aan de gang is, komen lang verdrongen duistere kanten in haar boven. Ook de andere 
personages blijken niet te zijn zoals ze lijken.

Vier levensechte, compleet geloofwaardige personages in herkenbare situaties. Heerlijke vlotte dialogen. Het 
stuk start met stevige humor - zowel visueel als verbaal - en glijdt dan, terwijl de verborgen en verdrongen 
karakters boven komen, bijna ongemerkt af naar wrange, beklijvende spanning.
Een aanrader voor wie meer wil dan billengeklets. (AD)

Slippertjes, deuren en lachsalvo’s
Twee heren willen een slippertje maken met hun minnaressen en boeken elk een kamer in –toevallig - hetzelfde 
hotelletje. Als blijkt dat ze met mekaars echtgenote op stap zijn, komt de receptionist te hulp om de heren te 
redden uit een opeenvolging van pijnlijke  situaties.
Een oer klassiek recept voor een deurenkomedie, maar de situatiehumor en vooral het spervuur van originele, 
hilarische dialogen staan garant voor een avond lachkrampen. Een fikse uitdaging voor de regie en vooral de 
acteurs die twee uur lang een uitzonderlijk hoog tempo moeten aanhouden. (AD)

Horen, zien en 
zwijgen

Derek Benfield
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Geert Amant
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Dat Smoel
Polly Stenham
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In mijn caravan
John Godber
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24 tot 28 OKTOBER 2014
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