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“Zo zie je maar weer hoe jij je tijd telkens ver vooruit bent”, 
lachte ze met die mengeling van ernst en lichte spot, terwijl 
ze wees naar een foto in de krant waarop een aantal voor-
aanstaanden stonden afgebeeld met hun jas binnenstebuiten 
gekeerd. De organisatie ‘Fashion Revolution’ had via de sociale 
media opgeroepen zijn kleren binnenstebuiten aan te trekken 
zodat de labels zichtbaar waren, dan een selfie te nemen en die 
te verspreiden met de boodschap: Ik wil de mensen bedanken 
die mijn kleren hebben gemaakt. Dat alles om de miserabele 
werkomstandigheden in Aziatische naaiateliers aan de kaak 
te stellen. Het deed een beetje denken aan Urbanus, die zo’n 
twintig jaar geleden zijn conference begon met de oproep: 
voor de arme kindjes uit Afrika hip hip hoera! en dan gewoon 
zijn show verderzette… Zijn tijd ver vooruit?
Toegegeven, de heren ministers Bourgeois en Gatz waren 
best herkenbaar, maar ze zagen er iets meer hip uit in hun 
omgekeerde jassen, terwijl de binnenkant bij burgemeester 
Termont even grijs bleef  als zijn buitenkant. 
Afgezien van het goede doel brachten deze politici onbewust 
ook een theatraal item onder de aandacht. Theater is de boel 
binnenstebuiten keren. 
Er is vooreerst de eerlijkheid. Toneelmakers spelen het spel 
van de zoektocht naar waarheid. Zoals de goochelaar spreidt 
hij zijn armen en handen wijd open met de woorden: “Kijk 
dames en heren, niets in de mouwen, niets in de zakken!” 
En zijn spel van plezant bedrog begint. Plezant, omdat de 
toeschouwer weet en aanvaardt dat hij wordt meegenomen in 
de wereld van suggestie en verbeelding. Zo behandelt ook de 
speler zijn tekst en personage. Hij gaat op zoek naar de bin-
nenkant van wat hij zegt en uitbeeldt. Zijn woorden en han-
delingen dekken immers niet altijd de lading. Zijn subtekst is 
meestal belangrijker dan de klank van zijn woorden. Hij toont 
de toeschouwer het ‘label’ aan de binnenkant van zijn ‘jas’. 
Als hij zijn armen en handen spreidt, weet het publiek met 
zekerheid dat hij nog wat anders te vertellen heeft dan louter 
het spel van zijn acteren.
Die werkwijze houdt ook vaak een verrassing in. Kledij is net 
als vele andere elementen een toneelteken. Niet elke groep 
beschikt over een costumier die hierover meedenkt. Toen 
enkele jaren geleden een acteur weer eens met diezelfde 
mantel kwam aandraven (“Breng maar iets mee van thuis…”), 
keerden we uit pure frustratie die mantel binnenstebuiten, en 
plots stond daar iemand in een totaal nieuwe, originele outfit. 
De buitenkant was gebleekt, zielloos, maar de binnenzijde had 
een glans en een kleur die de acteur zodanig verraste dat hij 
zijn personage met een vernieuwd inzicht benaderde. De bin-
nenkant verrast altijd! Wat jaren verborgen is gebleven, heeft 
een eigen leven geleid, want was heel die tijd ook aanwezig. 
Een acteur ontdekt hierdoor dat het motief  even belangrijk, 
zo niet belangrijker is dan zijn daad. Een gescheurde voering 
draagt meer pijn in zich dan een gelogen traan. Maar wie zijn 
binnenzijde etaleert, ermee pronkt, verliest zichzelf  in een 
lege show. 
Een label, een selfie, of  een jas binnenstebuiten is nog geen 
garantie voor een oprechte inzet. Met eerlijk zoeken kunnen 
we onze tijd ver vooruit zijn. Ernstig bedoeld, met een lichte 
spot…

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Binnenstebuiten

“ De binnen- 
kant verrast 

altijd!”
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Siegfried Bakelants

Hoe pak je als theatergroep een festivalthema aan? Laat 
je inspireren door enkele voorbeelden uit de selectie van 
#SOW15.

Spots op West
#SOW15: ON THE RUN

2015

‘De Blinden’ - Stalteater
© Walter Van den Eynde 
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Spots op West 2015 wordt het 
grootste internationale amateur
theaterfestival van Vlaanderen 
ooit: meer dan 20 internationale 
gezelschappen en meer dan 40 
Vlaamse gezelschappen brengen 
er gedurende het festival van 7 tot 
12 juli meer dan 150 voorstellingen 
op 15 verschillende locaties in het 
gezellige Westouter. 

Maar we zouden bijna vergeten dat 
dit haast megalomane project van 
OPENDOEK ook een op het eerste zicht 
ernstig thema heeft: On the run. In 
februari 2014 kondigden we het al aan 
als: Mensen op de vlucht. Ontelbaar, 
omdat ze zo talrijk zijn. Ontelbaar omdat 
ze letterlijk niet te tellen zijn. Ze komen 
niet voor in de bevolkingslijsten en staan 
nergens geregistreerd. Officieel bestaan 
ze niet. Maar ze zijn er wel.

Tijdens deze 14-18 herdenkingsjaren is 
het een boeiende uitdaging om dit thema 
op de planken te brengen samen met 
theatermensen uit alle mogelijke landen, 
in alle mogelijke talen, ook in beeldtaal. 
OPENDOEK maakt van Spots op West 
in 2015 een wereldfestival rond een 
wereldthema samen met IATA/AITA (de 
Internationale Associatie voor Amateur-
theater). 
Als teaser voor #SOW15 en inspiratie 
voor alle theatergroepen kiezen we dus 
voor de (inter)nationale diversiteit én de 
uitwerking van het thema On the run. 
De deelnemers en selectieheren willen 
het thema erg breed interpreteren. 
Natuurlijk komt 14-18 aan bod, maar er 
zijn ook voorstellingen over recentere 
oorlogen bv. in ex-Joegoslavië, of  oeroude 
conflicten. Naast deze verschillende 
thema’s krijgen we ook erg verschillende 
theatervormen voorgeschoteld. Er wordt 
met de toeschouwer geëxperimenteerd en 
we worden uitgenodigd om zelf  te lopen, 
of  deel te nemen aan een workshop over 
de traditionele Chinese opera.
En tot slot brengen enkele groepen onze 
eigen jachtige maatschappij en relaties 
in beeld. Muziek, kindertheater, dans, … 
Spots op West zal een waaier aan variatie 
aanbieden. We delen ze in volgens drie 
luiken: diversiteit in theatervormen, 
verschillende invalshoeken op het thema 
‘oorlog’ en op het thema ‘ontsnappen’. 
Vlucht je mee? 

“ Tijdens deze 14-18 herdenkings-
jaren is het een boeiende 

uitdaging om dit thema op de 
planken te brengen. ”
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DIVERSITEIT IN  
THEATERVORMEN

Spots op West staat voor locatiethe
ater. Vaak hebben de deelnemende 
groepen hun productie al gebracht 
in een traditioneel theater en 
brengen ze speciaal voor SOW 
een ‘light’ versie. Maar er zijn 
ook groepen die hun productie 
speciaal creëerden om ermee rond 
te reizen, zoals bij straattheater. 
Maar het kan ook anders. We 
geven hieronder enkele voorbeel
den van internationale gezel
schappen die wel erg origineel uit 
de hoek komen.

1. ‘RUNNING’
Circonflex theatre, ontstaan uit een the-
ateronderzoeksgroep van de universiteit 
van KOPENHAGEN, wil theatertheorie 
combineren met de praktijk. Hun eigen 
inleiding verwoordt het perfect: Neem 
je favoriete nikes, je hartslagmeter en 
doe je stretchbroekje aan, want we gaan 
lopen! ‘Running’ is een audiorun – een 
combinatie van een audiotour, een lichte 
looptocht, theater en actieve deelname 
van het publiek. Je krijgt een hoofdte-
lefoon waarop een soundscape te horen 
is en Circonflex zal je leiden langs 
herinneringen uit je jeugd, ontluikende 
liefdes en je eerste stappen naar het 
echte leven. Luister naar de verhalen, 
speciaal gecomponeerde muziek en 
bestaande muziek van o.a. Chaka Khan 
en loop misschien wel letterlijk weg van 
die beschamende herinneringen en de 
verantwoordelijkheden die opgroeien 
met zich meebrengen.

2. ‘TRANSPORTABLE REFUGEES’
Teater Fluks uit DENEMARKEN werkt 
graag aan intieme en fysieke stukken. 
Ze willen graag empathie opwekken bij 
zowel speler als toeschouwer. Dit is hun 
eerste voorstelling en ze kozen voor een 
razend actueel thema: de vluchteling. 
‘Transportable Refugees’ is een onderzoek 
en probeert te begrijpen hoe het is om een 
vluchteling te zijn. Het speelt zich af  in 

een laadruimte van een camionette waar 
toeschouwers plaatsnemen. Ze delen 
deze ruimte met de acteurs die naast, 
rond en onder hen zullen spelen en met 
de duizenden vluchtelingen die op deze 
manier werden vervoerd. Wees voorbe-
reid op een intieme ervaring in een wel 
erg kleine ruimte.

3. ‘THE MISSING GROOM’
Er spelen ook enkele Aziatische groepen 
op SOW. We worden als Europeanen 
maar erg weinig geconfronteerd met 
deze vaak strikte vorm van theater. 
De kunst bestaat er namelijk in om 
zo nauwgezet mogelijk eeuwenoude 
vormen en archetypes zo juist mogelijk 
uit te beelden. Naast deze voorstelling 
biedt de groep ons ook een workshop 
aan om zelf  deze bewegingen uit te 
voeren.
Jiyuan Drama Development Centre uit 
SINGAPORE werd gesticht in 1948. Ze 
brengen een traditioneel verhaal, maar 
kozen duidelijk voor het thema On the 
run: 
Prins Rama verlaat het paleis op vraag 
van zijn stiefmoeder koningin Kekayi. 
Zijn broer en zijn vrouw, prinses Sita 
gaan met hem mee op een tocht door 
het bos. Daar worden ze gespot door 
Rawana, een tienkoppig monster. De 
prinses wordt gevangen genomen en ze 
moet lopen voor haar leven…

OORLOG

De herdenking rond WO I is 
alomtegenwoordig en natuurlijk 
kan SOW dat plaatsvindt  in de 
Westhoek niet om deze herden
king heen. Vaak vergeten we  
dat een oorlog een enorme vluch
telingenstroom op gang brengt. 
Denken we maar aan de huidige 
toestand in Syrië of  de boot
vluchtelingen vanuit Afrika.  
Het is net daarom dat we kozen 
voor On the run.

1. ‘SNIPPERS’
Cie Mannetje Blauw brengt een com-
binatie van dans en vertelling voor 
kinderen vanaf  12 jaar.
De voorstelling ‘Snippers’ is gebaseerd 
op ‘Mirad, een jongen uit Bosnië’ van 
auteur Ad de Bont, een fictief  verhaal 
over het wedervaren van een religieus 
gemengde familie tijdens de oorlog in 
Sarajevo eind vorige eeuw, gebaseerd 
op historische feiten.  Door het plotse 
geweld in Sarajevo wordt de familie uit 

elkaar gerukt, Mirad tracht het geweld 
te ontvluchten maar dat lukt hem niet.  
Mirads oom en tante vertellen het 
verhaal over hun twaalfjarige neefje, 
ook zij zijn op de vlucht en ondervinden 
dat je als vluchteling nergens welkom 
bent, maar “Vluchtelingen bestaan niet, 
er bestaan alleen weggewaaide mensen, 
mensen die door de wind over de wereld 
zijn geblazen.”

2. ‘DEN HELD’
‘Den held’ van c-LaVie is geschreven als 
reactie op de stortvloed aan herinne-
ringsactiviteiten n.a.v. 100 jaar ‘Groote 
Oorlog’. ‘Den held’ is een beklij-
vende eenakter, een vurige monoloog, 
weliswaar met diverse personages, die 
het publiek medeplichtig maakt en met 
zichzelf  confronteert.
Karel Schuurmans, alias korporaal 
Kadinsky, de onsterfelijke, keert zonder 
een schrammetje en gedecoreerd voor 
zijn heldendaden terug uit de loopgra-
ven van de Eerste Wereldoorlog. Maar 
wat nu, nu hij weer bij vrouw en kind is? 

3. ‘CODEWOORD ELDORADO!’
De Figuranten speelt ‘Codewoord 
Eldorado!’, een voorstelling in het 
dialect.
Van in Lombardsijde, over Soest, tot 
diep in Duitsland stonden Belgische 
legerkazernes. Tienduizenden jonge 
mannen en een handvol vrouwen 
hebben zich daar klaargemaakt voor de 
volgende oorlog. Of  zij nu dienstplich-
tig waren in de jaren ‘50 of  in de jaren 
‘90, of  zij patatten hebben gejast, tanks 
hebben gekuist, of  uit een vliegtuig 
zijn gesprongen; wij noteerden hun 
verhaal…
De publicatie (De miliciens van Menen) 
werd afgelopen seizoen al gebracht, 
ook een eerste performance gebaseerd 
op het boek werd gepresenteerd in 
september 2014 op de theaterwande-
ling van het lokale theatergezelschap. 
De voorstelling op Spots op West is een 
nieuwe voorstelling gebaseerd op ge-
tuigenissen uit het boek. Het wordt een 
avontuurlijke voorstelling waaraan het 
publiek actief  participeert. Het project 
over De Miliciens (van Menen) is het 
vijfde erfgoedproject van De Figuranten.

4. ‘WONDERLAND’
Jeugdtoneel Kaboekie vzw speelt ‘Won-
derland’.
Er vallen vliegtuigen. Er vallen bommen. 
Er vallen doden. 
Het land valt uit elkaar.

“ Theater zo blijkt, kan 
ook een manier van 

begeleiding zijn. ”

juni 2015 6



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.

Op haar tenen op de laatste brokstukken 
kijkt Alice de donkere diepte in.
Alice springt. Alice valt.
Naar Wonderland.
De voorstelling ‘Wonderland’ is 
gemaakt op basis van gesprekken die 
de spelers hadden met minderjarige 
asielzoekers. Waarom zijn ze uit hun 
thuisland vertrokken? Vinden ze hun 
weg in het bureaucratisch systeem van 
de asielprocedure? Is België echt een 
Wonderland? Hun verhalen werden de 
basis voor improvisaties rond bureau-
cratie, verkiezingen en rechtsystemen.

ONTSNAPPEN

Je kan wegvluchten van een 
oorlog, maar je kan ook vluchten 
uit een relatie, het werk, de 
samenleving… op zoek naar een 
beter leven elders of  geen leven 
meer. Het thema ‘zelfmoord’ is 
helaas vandaag de dag ook erg 
actueel en allerlei instanties doen 
hun uiterste best om mensen die 
hiermee worstelen, op de juiste 
manier te begeleiden. Theater zo 
blijkt, kan ook een manier van 
begeleiding zijn. 

1. ‘NORWAY TODAY’
OSEA voert ‘Norway Today’ op. Igor 
Bauersima schreef  dit stuk naar aanlei-
ding van een waargebeurd verhaal.
Julie zoekt op de chat een partner voor 
de dood en ontmoet August. Het leven 
vinden ze pure schijn en de wereld 
hypocriet. Ze besluiten dan ook samen 
er een eind aan te maken. Hiervoor 
reizen ze naar Noorwegen om daar 
zelfmoord te plegen en dit door van een 
zeshonderd meter hoge klif  te springen.

2. ‘DE BLINDEN’
Jozef  Simonskring (Stalteater) speelt ‘De 
Blinden’.
Een groep blinden in een oerbos in het 
hoge noorden onder een hemel bezaaid 
met sterren. De blinden wachten op 
de terugkeer van hun gids. Ze beseffen 
langzaam dat hun gids dood is en dat ze 
op zichzelf  zijn aangewezen. Ze weten 
niet wat ze moeten doen. Ze draaien 
rond elkaar met hun zinnen. Ze weten 
niet wat ze zijn en wat er gebeurt. Wie 
is de gids? Wachten ze met z’n allen op 
Godot?
‘De Blinden’ typeert Maeterlinck door 
de afwezigheid van actie en conflict. De 
personages zijn vaag en anoniem. Er is 
vooral sfeer en een poëtische taal. Na 

meer dan honderd jaar is ‘De Blinden’ 
actueler dan ooit omwille van de 
maatschappelijke onzekerheid die ons 
tijdperk kenmerkt.

3. ‘IL CONGELATORE’ 
Kočovné divadlo Ad Hoc uit TSJECHIË 
bestaat sinds 2009 en bevat uitslui-
tend studenten, leraars, advocaten en 
bankiers. Ze integreren altijd muziek in 
hun stukken. Ze kozen ervoor om een 
vaak vergeten thema aan te kaarten: de 
grote migratiestroom uit Europa naar 
het beloofde land, de Verenigde Staten. 
Op dit moment is voor velen ons Europa 
net dat beloofde land…
USA, begin 20ste eeuw. Een schip 
vol vluchtelingen op zoek naar een 
beter leven komt aan in New York. 
Carmaid uit Frankrijk wil een beroemde 
journalist worden en Pivello uit Italië 
gaat op zoek naar zijn oom. Die oom 
is een lokale Don. Pivello krijgt de 
opdracht een jonge vrouw om het leven 
te brengen, hij ontmoet haar en een 
romance ontluikt. Zij blijkt Carmaid te 
zijn. Pivello weigert haar te doden en 
beiden slaan opnieuw op de vlucht. 

4. ‘DÉJÀ VU’
Ensayando Sueños (gerepeteerde 
dromen) uit ARGENTINIË is gesticht in 
2009 door jongeren. 
De oorlog confronteert mensen. Mensen 
die er niet hebben voor gekozen om daar 
te zijn. Ze hebben niet te kiezen of  ze 
willen doden, laat staan het te begrijpen. 
Twee mensen, aan beide kanten van 
het front, beslissen om te ontsnappen 
aan de gevechten, om weg te lopen. Ze 
vinden elkaar, in een soort van gevaar-
lijke vrijheid.
Via de zee gaan ze op zoek naar nieuw 
land. Ze roeien om weg te geraken 
van het lawaai van de bommen en de 
geweren. Op hun kleine vlot is het nodig 
om vooruit te geraken, te eten en vooral 
om te blijven geloven. ‘Déjà Vu’ is het 
verhaal dat duidelijk moet maken dat 
vrede elke kans verdient.

WAT IS DE OORZAAK 
DAT JE ACTEURS 

NIET (ALTIJD) KAN 
VERSTAAN?

 
Zij praten te stil of  articuleren slecht

 

Zij spreken dialect

 

Je hebt hoorproblemen en er zijn geen 
technische voorzieningen 

 

De akoestiek in de zaal is slecht

 

Je zit op een slechte plaats (te ver / te hoog)

77%

4% 3%

12%

4%

Aantal respondenten: 205

PRAKTISCH:
Tickets zijn beschikbaar via  
www.spotsopwest.org of  ter 
plaatse tijdens het festival op het 
festivalsecretariaat.
Info:
www.spotsopwest.org
info@spotsopwest.org
Twitter: #SOW15
Facebook: spotsopwestfestival
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Het Kuurns Theater haalde nog eens  
‘Paradijsvogels’ van onder het stof en 
zorgde hiermee voor een waar feest. Zes uit-
verkochte voorstellingen en alleen positieve 
reacties achteraf. Veel heeft het verhaal niet 
om het lijf, maar het levert wel genoeg stof 
op om het publiek te laten schaterlachen. 
De Bolle en Rietje van dienst spelen voor-
treffelijk. Het veelal oudere publiek geniet 
met volle teugen van deze nostalgische trip. 
Schokschouderend. De rest van de rij schokt 
mee en geniet, hetzij van het stuk, hetzij 
van de lach van man, opa of papa.

Nog een klassieker bij Triene Wup Sente, 
‘Eer de haan kraait’. Dit tragische oor-

Kurt Velghe

De lente is in het land en dat heeft zo zijn positieve 
invloed op de amateurtheatermakers. Het lijkt alsof  

de kwaliteit van hetgeen we te zien krijgen, er op 
vooruitgaat. Klassiekers worden aangepakt, maar ook 

recenter werk wordt in een mooi, nieuw kleedje gestopt. 

elkaar overlopen door een perfecte timing, 
een meticuleuze plaatsing van de acteurs 
op scène en het juiste gebruik van licht. 
Ook het huwelijksaanzoek is een perfect 
getimed komisch pareltje.

Cultuurkapel De Schaduw uit Ardooie 
speelde ‘Maria Eeuwigdurende Bijstand’ 
van Arne Sierens, die trouwens zelf op de 
voorstelling aanwezig was. En hij genoot, 
zo vertelde hij me nadien bij een kort 
gesprekje aan de toog. Het verhaal is van 
wezenlijk belang, maar ook de regie, het 
spel, de scenografie, de belichting, de 
klank enz. zijn belangrijk om een goed 
verhaal kijkwaardig te maken. En dat is 
hier bijzonder goed gelukt. We zagen drie 
fantastische acteurs. Het spelplezier droop 
er vanaf.

Als de lente al zo’n invloed heeft op onze 
theatermakers, dan ben ik bij deze reuze 
benieuwd naar wat de zomer zal brengen. 
Tot toneels!

??? 
© ???

logsverhaal van tien onschuldige burgers 
die gestraft worden voor de dood van één 
Duitse soldaat, blijft ontroeren. De kostu-
mering is prachtig en er wordt aan een hoog 
tempo gespeeld. Het pakkend einde van 
deze tijdloze klassieker stemt tot nadenken.

Theater Platteau uit Izegem groef diep in 
de Vlaamse klei en botste op een minder 
bekende Vlaamse auteur van rond de eeuw-
wisseling: Nestor de Tière. Zijn bekendste 
stuk is ‘Wilde Lea’, ooit gecreëerd door De 
Blauwe Maandag Compagnie in een regie 
van Luk Perceval. Platteau koos voor ‘Roze 
Kate’, in een regie van Erik Meirhaeghe. 
Deze bewerkte het stuk met zijn klassieke 
vertelstructuur tot een nagelbijtende 
thriller. Op het einde vallen alle puzzel-
stukjes in elkaar en kom je te weten hoe de 
vork aan de steel zit. De folk deuntjes zijn 
een gedurfde keuze. De rechtbankscène 
is er eentje om duimen en vingers bij af te 
likken. De opgeroepen getuigen spelen 
hun verhaal via flashbacks die naadloos in 

Kwaliteit primeert 

‘Roze Kate’ - Theater Platteau
© Jan Huysentruyt 
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Aan het roer staat Mona, twintiger, 
studente taal- en letterkunde  (optie 
theater- en filmwetenschappen), initiatief-
neemster, oprichtster, regisseur, productie-
leidster… Met een stevige portie charisma 
lukt het haar om telkens weer ‘schone 
mensen met een passie’ de revue te laten 
passeren. Acteurs, schrijvers, technici, 
scenografen engageren zich dus voor één 
productie en laten zich vervangen door 
nieuwkomers.

“Het is erg verrijkend om telkens nieuwe 
mensen te betrekken, maar we beseffen 
wel dat het ook eindig is.” Wie wil 
meedoen, kan zich aanmelden. Vertrouwen 
is belangrijker dan talent of deskundigheid. 
“Je merkt het wel als je iemand al dan niet 
vertrouwen kan geven.” Wie kan acteren 
en wie niet? Daar is geen antwoord op te 

geven. Belangrijk is dat je zo dicht mogelijk 
bij jezelf kan blijven als acteur. Het is ook 
tof als je mensen ziet groeien in de loop van 
het proces.

Studio Bernadette startte in maart 2014.
Op het theaterfestival Spots op West 
gaat ‘La Fiësta’ in première. In deze derde 
productie zijn er weer nieuwe acteurs 
en medewerkers. “In de Studio en op de 
universiteit (taal- en letterkunde) zitten 
we in een pool van creatieve mensen, die 
aanspreekbaar zijn. Studio Bernadette 
compenseert ook het gebrek aan theater-
praktijk in onze opleiding.”

Misschien een atypische werking, maar 
toch herkenbaar als nieuwe organisatie-
vorm  als jongvolwassenen aan de slag 
gaan met theater. “Studio Bernadette 
maakt niet noodzakelijk het verschil, maar 
uit de theaterwerking halen we veel energie 
die op andere vlakken goed van pas komt. 
Het is dus in eerste instantie een meer-
waarde voor onszelf.” 

De tekst van repertoiretoneel laat Mona 
aan de kant liggen, maar ze houdt wel de 
thema’s over. Voor ’La Fiësta’ vindt zij haar 
inspiratie bij het overbekende ‘Festen’ 
van Thomas Vinterberg en zoekt dan een 
heel eigen invulling en vorm. Deze keer is 

er een schrijver van dienst en is dans en 
filmprojectie belangrijk. Het wordt ook een 
interactieve voorstelling. Met zijn allen aan 
tafel dus. 

Mona voelt zich kiplekker in het theater-
veld. Zowel in het amateurtheater als in 
het professioneel theater ziet ze voorstel-
lingen die haar raken en inspireren. Verder 
doet het onderscheid er niet toe. “Het is tof 
als amateurgroepen in de Bourla kunnen 
optreden en professionelen de tv-reeks 
‘Amateurs!’ maken.”

Overleeft Studio Bernadette morgen? “Dat 
is een vraagteken naast vele andere. Werken 
we morgen met enkele vaste medewerkers? 
Blijft de groep overeind als iedereen afge-
studeerd is? Neemt iemand anders het roer 
over? Vinden we genoeg mannen? Vinden 
we genoeg financiële middelen? Met deze 
vragen houden we rekening, maar dat belet 
niet om vandaag ten volle te genieten.”

Bernard Soenens

Het zat er al een tijdje aan te komen. In februari 2015 sloot  

Studio Bernadette uit Antwerpen zich aan bij OPENDOEK als  

1000ste theatergroep. Proficiat! Met dank aan de 999  

andere groepen. Een gesprekje met Mona, Lisa en Lori. 

Studio Bernadette

De 1000ste!

OPENDOEK trakteert Studio Berna-
dette op een cursus op maat van het 
gezelschap én op een videotrailer voor 
de volgende productie, gemaakt door 
Pop-up Studio. (www.popupstudio.be/
opendoekpopupstudio).

‘La Fiësta’ - Studio Bernadette 
© Studio Bernadette

9



Iedereen welkom

Bernard Soenens

“We kunnen niets zien” is een vaak  
gehoorde klacht bij theatervoorstellingen.  

Dat slaat dan op overvolle parochiezalen, 
zonder publiekstribune of  zonder podium, 

niet gerespecteerde zichtlijnen, fout 
opgestelde stoelenrijen. Voor slechtzienden 

en blinden volstaat helaas de doorgaans 
comfortabele infrastructuur van een 

cultureel centrum niet. 

Nochtans heeft ook deze doelgroep 
culturele interesses, houden ze van 
theater en willen ze wel eens een voorstel-
ling bijwonen. Hoe moet dat dan? We 
luisteren naar Daisy Driesen van Intro 
vzw, die evenementen en voorstellingen 
toegankelijk maakt voor mensen met een 
beperking en naar Maya Van Puymbroeck 
van Toneelhuis die de blinden-service op 
matineevoorstellingen coördineert. 

Er is een groeiend aanbod!

“Heb je een goede plaats voor mij? Ik hoor 
niet goed. - Die acteurs praten te stil. - 
Waarom plaatst die regisseur de acteurs 
met hun rug naar de zaal? - In onze zaal 
is de akoestiek barslecht. - Je koopt toch 
geen kaartje voor de tweede verdieping 
van de Bourla. - Als je niet goed hoort, 
moet je maar op de eerste rij gaan zitten.” 
Meestal legt men het probleem bij de 
acteurs of  bij de toeschouwers. Zoekt de 
organisator niet voldoende naar middelen 
om toeschouwers met hoorproblemen de 

juiste service aan te reiken? Je hebt er als 
toneelgroep toch zelf  belang bij.
Het vraagt wel een empathische aanpak. 
Je moet rekening houden met de privacy 
van mensen. Slechthorenden zitten aan-
vankelijk in een ontkenningsfase. Wie een 
hoorapparaat heeft, is die fase voorbij en 
is sneller aanspreekbaar voor aangepaste 
dienstverlening. 

Stel: je wil als blinde naar het theater!

Een begeleider is dan goud waard. Hij 
brengt je ter plaatse, koopt tickets aan de 
balie, leest het programmaboekje voor en 
fluistert af  en toe in je oor wat er op scène 
gebeurt. Zo’n begeleider is allicht niet 
voor iedereen of  niet altijd ter beschik-
king. 
Dan moet je zelf  de locatie kunnen 
bereiken en na afloop ook nog eens thuis 
geraken. Je bent  aangewezen op openbaar 
vervoer en dan is het handig als je naar 
een matineevoorstelling kan. Je hebt 
online of  telefonisch gereserveerd en de 

OOK BLINDEN ZIEN THEATER

‘Marie-Antoinette’ - La Barraca
© Jerroen Willems 
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organisatoren op de hoogte gebracht van 
je beperking. Misschien zorgt de theater-
groep voor enige begeleiding. Misschien 
ook niet. Wat die begeleiding kan zijn, 
lees je verder op.  

Zorg dat de doelgroep op de hoogte is?

Misschien heb je weet dat één of  meer 
mensen met een visuele beperking je 
voorstelling willen bijwonen. Misschien 
voorzie je spontaan een service voor 
mensen met een beperking. In beide 
gevallen is het belangrijk om dit uitge-
breid bekend te maken, ook bij organi-
saties die zich inlaten met mensen met 
een beperking. Zo kan de doelgroep er 
mee voor zorgen dat jullie inspanningen 
renderen.

Wat kan je doen als theatergroep?

We zetten de diverse stappen op een rij, 
van eenvoudig tot complexer.

1 Je nodigt slechtzienden en blinden 
een uur vroeger uit naar de voorstel-
ling en voorziet een inleiding op 

het toneelstuk door de regisseur of  de 
productieleider. 
Een goede service vraagt evenwel enige 
kennis van het soort informatie dat 
blinden nodig hebben om een voorstel-
ling goed te kunnen volgen. Het gaat dan 
eerder om een objectieve beschrijving van 
wat er op het podium te zien is dan om de 
dramaturgische lijnen of  de achtergrond 
van de auteur. Een aangepaste inleiding 
vertelt het verhaal, beschrijft het decor 
en de diverse personages. Intro vzw kan 
je in contact brengen met een audiobe-
schrijver die de inleiding kan verzorgen 
en beschikt over vrijwilligers die de 
bezoekers begeleiden.

2Wil je nog een stapje verder gaan 
dan plan je ‘een voeltoer’ waarbij 
de aanwezige blinden kennisma-

ken met het podium en het decor. Het 
aanraken van decorstukken en attributen 
helpt hen zich in te leven in de sfeer van 
de voorstelling.

3Belangrijk is dat de acteurs zichzelf  
en hun personage voorstellen. De 
blinden krijgen op die manier weet 

van de verschillende personages en het 
stemtimbre van iedere acteur. Als één of  
meer acteurs weinig of  geen tekst heeft, is 

de kennismaking zoveel belangrijker om 
als blinde hen ook een plaats te geven in 
de voorstelling.

4Het meest verregaande hulpmiddel 
is de audio-beschrijving. Mensen 
uit de doelgroep zitten gegroe-

peerd in de zaal. Via hun hoofdtelefoon 
krijgen ze gedurende de voorstelling info 
over wat er op het podium gebeurt. Wie 
komt er via welke kant of  deur op het 
podium? Wat heeft hij in de hand? Waar 
gaat hij naar toe? De audio-beschrijver 
geeft zijn info tussen de tekstdialogen 
door. Daarom bestudeert hij de voorstel-
ling op voorhand door ze bij te wonen of  
een filmopname te bekijken. De inschake-
ling van een professionele audiobeschrij-
ver is niet goedkoop, maar amateurgezel-
schappen kunnen een beroep doen op een 
vrijwillige audiobeschrijver.

5Iedere theaterproductie is anders.
Hoe de inleiding en de audio-
beschrijving er uit ziet hangt af  

van de voorstelling. Een monoloog is 
relatief  eenvoudig, een grote cast maakt 
het moeilijker. Bij het Echt Antwaarps 
Teater bijvoorbeeld kan een inleiding 
volstaan. De voorstellingen zijn sowieso 
vrij toegankelijk. Maar iedere productie is 
anders en moet goed voorbereid worden. 
Je kan maar beter op kwaliteit mikken en 
de nodige deskundigheid aantrekken via 
bijvoorbeeld Intro vzw.

6Wie eigenaar of  vaste huurder is 
van een theaterzaal, kan de ruimte 
ook veilig en toegankelijk maken 

voor blinden. Je kan tegels met ribbel-
profiel plaatsen die de richting van de 
looproute aangeven en rubbertegels met 
een verend oppervlak voor een richting-
verandering. 

Een voorbeeld

Matineevoorstellingen maken theater 
toegankelijker voor senioren en mensen 
met een beperking die aangewezen zijn 
op openbaar vervoer en voor ouders met 
kleine kinderen die gebruik maken van 
het kinderatelier. Toneelhuis organiseert 
sedert vijf  jaar opnieuw matineevoorstel-
lingen inclusief  de nodige service. 
Bij iedere productie is er een matinee-
voorstelling waar blinden en slecht-
zienden gebruik kunnen maken van 
de audiobeschrijving.  Professionele 

audiobeschrijvers bereiden zich zorg-
vuldig voor door het script te lezen, een 
try-out bij te wonen, een filmopname te 
bekijken, een oefensessie te houden en 
soms een babbel te doen met de makers. 
Dit laatste is niet vanzelfsprekend. Een 
audiobeschrijver ambieert een ‘objectieve 
beschrijving’ te geven van de visuele 
aspecten van een productie en laat de in-
terpretatie over aan het publiek, inclusief  
de doelgroep.
 
Iedere productie is anders. Bij de 
monoloog ‘Sirene’ van Bart Meuleman 
volstond een inleiding vooraf. Bij 
complexere producties als ‘Passions 
humaines’ met Franstalige en Neder-
landstalige teksten, projecties en sounds-
cape vraagt de audiobeschrijving een 
pak voorbereiding. Het familieconflict in 
‘Augustus’ was dan weer makkelijker te 
beschrijven. 
Deze service is geen zaak van de dienst 
publiekswerving alleen, maar vraagt be-
trokkenheid van iedereen, zowel onthaal, 
techniek, productie, cast… Het hele huis 
moet er achter staan. 
Een nieuwe stap is de service ook te 
koppelen aan reisvoorstellingen en zo 
cultuurcentra en andere gezelschappen te 
sensibiliseren.

De response van de doelgroep groeit. Ze 
worden via Vebes vzw (de vereniging van 
Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde) 
gestimuleerd om hun vrijetijd ook buiten-
huis te beleven. Vebes geeft info en tips, 
organiseert daguitstappen en rekruteert 
ook voor de matineevoorstellingen in 
de Bourla. Weer een stapje verder in de 
richting van ‘Theater is er voor iedereen.’

INTRO VZW
Intro vzw wil organisatoren helpen hun 
evenement of voorstelling toegankelijk 
te maken voor iedereen. Dat vraagt om 
aanpassing van de infrastructuur maar 
ook van de communicatie en informa-
tie. Intro vzw geeft advies en onder-
steuning op maat van jouw organisatie. 
Intro heeft een secretariaat in Hasselt, 
Zellik en Roeselare.
Contact via www.intro-events.be
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Niet zelden verschijnen wapens ten tonele. 
Ze bestaan in velerlei soorten. Revolvers, 
geweren, dolken, degens, zwaarden, messen, 
hakbijlen, hellebaarden, lansen… Zelfs een 
vaas, een stoel of een degelijke pan kunnen 
de status van moordwapen verwerven. Vergif 
rekenen we daar niet bij. Het is te simpel en 
eer valt er niet mee te rapen. Maar wat mag 
op de scène, en wat mag niet?

Wie wapens gebruikt in het theater moet 
weten dat er sinds 9 juni 2006 in ons land 
een nieuwe wapenwet geldt. De wet van 1933 
werd in snel tempo gewijzigd na Hans Van 
Themsche. Het kennen van de wet bespaart 
een hoop mogelijke narigheden. Vraag het 
Dirk Vandervelden van ‘KREUTZFELD Verein’ 
uit Herentals maar. Voor een productie 
hadden ze wapens nodig. Een kennis die bij 
het leger werkte, had voor echte, onklaar 
gemaakte geweren gezorgd inclusief de 
raad er discreet mee om te springen. Dirk 
wikkelde de schiettuigen na een voorstelling 
gewetensvol in dekens en nam ze mee naar 
huis. Op een nachtelijk uur kwam hij met het 
pak onder de armen thuis en genoot nog wat 
na bij een drankje en muziekje. Plots werd 
hij door hevig gebonk opgeschrikt. Voor de 
deur stonden een zevental leden van het 
speciale interventieteam in kogelvrije vesten. 
Kersverse buren hadden de politie verwit-
tigd. De wapens werden in beslag genomen. 
Een proces verbaal werd opgemaakt en zelfs 

het parket vereerde de stomverbaasde Dirk 
met een bezoek. Gelukkig werd de klacht 
geseponeerd. Voor de volgende opvoeringen 
mochten ze wel onechte exemplaren huren. 

Het Nieuwpoortse ‘PanTheater’ wist dat het 
met wapens in de bagage het vliegtuig naar 
Tanger niet op mocht. De organisator van 
het festival aldaar beloofde voor revolvers 
te zorgen. Groot was de consternatie als ze 
Bertolt Brechts  ‘De weerstaanbare opkomst 
van Arturo Ui’ met plastieken speelgoedre-
volvertjes mochten spelen. Die kregen 
ze twintig minuten voor aanvang van de 
première. De pret was er niet minder om.

Zoals gebruikelijk bij een wetgeving getuigt 
ook de nieuwe wapenwet van hoge war-
righeid. Ze behandelt soorten wapens, 
doelstellingen en aard van vergunningen. 
Zelfs insiders puffen bij interpretaties. Ze is 
federaal van concept maar de provinciegou-
verneurs tekenen voor de toepassing er van. 
Op overtredingen staan gevangenisstraffen 
van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 
1.200 tot 25.000 euro. De belangrijkste regel 
is: voor wapenbezit is altijd een  vergunning 
nodig. Ook dolken, vouwmessen, knuppels, 
sprays voor zelfverdediging, geluidsdem-
pers behoren daartoe. Het gebruik van 
wapens, zelfs namaakwapens, buiten en 
op toneel, vereist eveneens een toelating. 
Het is strikt verboden om op een podium 

projectielen af te schieten. De reglemen-
tering voor folkloristische optochten met 
vreugdeschoten oogt eveneens streng. Een 
theatergroep wint best het advies in van de 
plaatselijke politie.

Kort vermeld mogen – altijd mits een vergun-
ning! - volgende wapens gebruikt worden:
• wapens die nog in vrije verkoop zijn
• gehomologeerde korte alarmwapens
• geneutraliseerde wapens of wapens die 

ongeschikt werden gemaakt om enig 
projectiel af te schieten

• replica’s en namaakwapens 

Voor, na en tijdens de activiteit moet voor 
de zorgvuldigste behandeling en bewaring 
gezorgd worden. Men mag er niet vrij mee 
rond lopen. Ter controle kan het nuttig 
zijn het type wapen en een lijst van de 
personen die het zullen hanteren aan de 
politie te melden. Wie zich in de materie wil 
verdiepen, googlet gewoon ‘wapenwet’. 

Het gebruik van slagwapens in een vecht-
scène vergt een serieuze voorbereiding. Die 
dingen kunnen wegen. De handelingen van 
slaan, steken of afweren moeten tot in detail 
ontleed worden. Om geloofwaardig over te 
komen en kwetsuren te vermijden veronder-
stelt een ‘gevecht’ een choreografie die de 
uitvoerders volkomen en haast blindelings 
beheersen. Daar kruipt heel wat tijd in. Het 

Walter Samoy

‘Kom hier, addergebroed, dat ik je 
 volgaarne doorboor!’

Hoe heerlijk het ogenblik waarop de laffe 
snoodaard zijn verdiende loon ontvangt en door 
een zwaardhouw reutelend het tijdelijke met het 

eeuwige verwisselt. Of  hoe de inbreker rochelend 
zijn laatste adem uitblaast door het revolverschot 

van de heer des huizes die zijn charmante dame 
beschermt zoals het een heer van stand betaamt. 

Het rechtvaardigheidsgevoel triomfeert, het recht 
zegeviert, de boze delft het verdiende onderspit, de 

goeden winnen...

TE WAPEN!
PANG!

‘Le Bourgeois Gentilhomme’ - De Reynaertghesellen
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine 
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is zaak daarmee tijdig te beginnen in slow 
motion om gaandeweg het tempo op te 
drijven. Het is zeer aangewezen om over een 
plan B te beschikken bij onvoorziene voor-
vallen. Punten kunnen afbreken (herstellen 
is duur), iemand kan in een schermutse-
ling zijn zwaard verliezen, rekwisieten 
neerhalen, onverwacht struikelen en meer 
van die verdomde toevalligheden conform 
de wet van Murphy: als het niet mag, zal het 
juist dan gebeuren.  

Ook bij het gebruik van vuurwapens is im-
provisatie uit den boze. Toneelmensen staan 
bekend om hun vredelievende inborst. Het 
siert hen dat ze normaal gesproken zonder 
‘blaffers’ door het dagelijkse leven lopen. 
Een beetje kennis van en handigheid met het 
schiettuig kunnen geen kwaad. Het gebeurt 
wel vaker dat een wapen blokkeert en dat de 
acteur of actrice in paniek dan maar ‘Pang’ 
roept met een lachsalvo van het publiek er 
boven op. Wat uitleg over het wapen en de 
veiligheidspal kan helpen. Er zijn jammer 
genoeg gevallen bekend van permanente 
gehoorschade na een knal. Weet ook dat na 
een schot soms een terugslag volgt. Zonder 
voorbereiding rest soms een zere plek. Ook 
hier getuigt het van wijsheid om een plan 
B te voorzien om na een misser de situatie 

desnoods met een mep in de nek te redden. 
Ook dat oefenen. 

Sommige decorbouwers verstaan de kunst om 
tafel of stoel zo ineen te steken dat ze drama-
tische effecten verhogen. Hun vindingrijkheid 
in materialen en constructies met ingenieuze 
inkepingen kunnen de helden verbazingwek-
kende wonderen laten verrichten waardoor 
de bijval alleen maar verhevigt. Heel leuk als 
achteraf ‘hoe deden ze dat toch’ te horen valt.

Wapens openen interessante mogelijkheden. 
Goed aangewend, dus veilig en conform de 
wet, dragen ze in ruime mate bij tot spanning 
of hilariteit. 

TIEN TIPS VAN TONEELHUIS

1 De meeste mensen, dus ook acteurs, weten niet hoe ze met een 
wapen moeten omgaan. Een wapen hanteren op een podium 
vraagt dus een leerproces.

2 Door de juridische regels te volgen voorkom je heibel met 
de gerechtelijke instanties. Een belangrijke regel is dat een 
vuurwapen altijd een wapen is dat onklaar gemaakt is.

3 Hou er rekening mee dat de wetgeving in Nederland een pak 
strenger is dan in België. Ook een voorwerp dat ‘lijkt’ op een 
wapen, bijvoorbeeld een zwart geschilderd speelgoedpistool,  
is er verboden. Een alarmpistool mag in België wel, in  
Nederland niet. 

4 Duid één medewerker aan die exclusief verantwoordelijk is.  
Dat kan de toneelmeester zijn of de regieassistent. Hij bewaart 
het wapen in een afsluitbaar koffertje en opent het niet vroeger 
dan nodig.

5 Hoe je best omgaat met wapens, hangt af van de theaterproduc-
tie. Het maakt een verschil als het wapen het enige attribuut is, 
tegenover een productie waarbij het wapen één van de vele at-
tributen is. De kans op slordigheid is in het laatste geval groter. 

6 Als diverse acteurs het wapen hanteren gedurende de voorstel-
ling, is de kans op onzorgvuldigheden groter.  

7 Munitie bewaar je apart en dus gescheiden van het wapen.

8 Vermijd slordig omgaan met het wapen gedurende de hele tijd 
van de productie, bij opbouw en afbouw van de voorstelling, bij 
het transport, bij repetities…

9 Het is niet wenselijk om wapens te stockeren, zoals je wel doet 
met kostuums, attributen en decorstukken. Leen een wapen als 
je het nodig hebt, maar leg geen stock aan.

10 De luide knal van een vuurwapen kan ook gehoorproblemen 
veroorzaken. 

WAAR KAN JE WAPENS HUREN?
In Vlaanderen kennen we geen erkende 
gespecialiseerde verhuurders van 
wapens voor theater met een ruim 
arsenaal. Van de drie grootste erkende 
verhuurders in Nederland is Anta in 
Beek en Donk, bij Utrecht, met meer 
dan 20.000 wapens, het meest actief 
in de theaterwereld. De andere, Wies-
senhaan in Rotterdam en Arthur van 
Oest in Amsterdam, richten zich meer 
op film en tv. 

Over het tijdsverloop tussen oorlogen dat we vrede noemen. Over onze gewoonte om  
wereldoorlogen te nummeren. En over de noodzaak om 100 jaar WO I te blijven  

herdenken nu de officiële toespraken verstomd zijn. Een mix van verhalen,  
theatergenres en stijlen. Een multimediale trip met teksttheater, art painting,  

choreografie, video art en sound scaping.

CAST (V.L.N.R.): Matthias De Bot, Pascale Michiels, Luc Verbeeck, Nathalie 
Haspeslagh, Kathleen Vandenhoudt, Dieter Dresselaers, Ellen Van de Poel, 
Ordwin Heselmans.

COACHES: Sylvie Huysman (choreografie), André Lefèvre (dramaturgie), Aafke 
Bruining (spel), Saskia Louwaard (scenografie) en Ed Vanderweyden (tekst & regie).

PRODUCTIE: Write On, CC Zwaneberg en Heist Bouwt Aan Vrede.
VOORSTELLINGEN: CC Zwaneberg (Heist-o-d-berg) op 18, 19, 25 en  
26 september 2015 om 20u.

Reisvoorstellingen in oktober-november 2015
info & boekingen: Write On, 0475/67.75.21

PATSTELLING / HELDEN

PANG!
‘Le Bourgeois Gentilhomme’ - De Reynaertghesellen
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine 
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Als we kiezen voor een realis-
tische speelstijl gebaseerd op 
herkenbaarheid en geloof-
waardigheid, dan is het maar 

logisch dat wapens, bloed, wonden… er 
zo echt, zo overtuigend mogelijk uitzien. 
Bij een vuurwapen moet het daarbij 
nog juist klinken. Wapens hebben een 
ongelooflijk sterke dramatische impact 
op het publiek. Een wapen suggereert 
macht, maakt mijn aanvallende of  
verdedigende arm (ook letterlijk) langer, 
zorgt voor bescherming of  uitbreiding 
van mijn territorium. Als ik dat effect 
beoog, maak ik me hopeloos belachelijk 
als ik met een speelgoedrevolvertje, al 
dan niet met een likje verf  er bovenop, 
ten tonele verschijn. Je kan veel beroep 
doen op de verbeelding van het publiek, 
maar er zijn grenzen. “Ze willen wel, 
maar ze kunnen of  durven niet!” zijn 
dan terechte opmerkingen. Je doet het 
of  je doet het niet! Maar als we het doen, 
doen we het goed en veilig.

Zijn er dan geen artistiek verantwoorde 
alternatieven? Toch wel, maar ze heb-
ben alle te maken met de speelstijl. 

Jef Mellemans

Sinds het toneelgezelschap Olympique 
Dramatique in 2009 ‘The Lieutenant of  

Inishmore’ van Martin McDonagh speelde, 
is niet alleen deze auteur bij ons populair 

geworden maar ook de rechtstreekse, rauwe, 
soms brutale speelstijl. Zelfs in Nederland 

schrokken ze ervan dat alle spelers de scène 
onveilig maakten met een 9 mm Walther 
P5, een .22 Smith en Wesson revolver, een 

.22 Harington & Richardson revolver, drie 
luchtbuksen, een alarmpistool en een antiek 

hagelgeweer…  Moet dat zo? Kan het ook 
anders? Bestaat er geen alternatief  voor al 

dat wapengeweld?

In de realistische, naturalistische 
stijl kan een emotie zo sterk worden 
gespeeld dat een niet perfect ogend 
wapen toch voldoende geloofwaardig-
heid meebrengt op voorwaarde dat de 
afstand tussen suggestie en realiteit niet 
onoverbrugbaar is. Een plastieken wa-
terpistooltje redt het niet, net zo min als 
de slappe gummislang die voor zwaard 
dienst doet. Als het publiek echter kan 
meegenomen worden in de conventie, 
de afspraak, dat een toneelteken niet 
noodzakelijk realistisch moet zijn, lukt 
het wel. Als het wapen dramaturgisch 
inderdaad het verlengstuk wordt van de 
acteur, blijft de toeschouwer bereid de 
suggestie te aanvaarden. Wat geldt voor 
wapens, geldt trouwens voor alles wat 
zich op de scène afspeelt of  bevindt.
Als we weggaan van het realisme, en 
meer verwijzen naar de functie van de 
toneeltekens, en dat consequent volhou-
den gedurende heel de voorstelling, dan 
kunnen we ons veel meer permitteren. 
Dan zijn we er ons – acteurs én publiek 
– meer van bewust dat het ‘maar’ toneel 
is. Misschien doen we dan iets minder 
beroep op de fysieke inleving, maar 
de emotie hoeft daarom niet zwak-
ker te zijn. Een acteur die met duim en 
wijsvinger een schietbeweging maakt, 
gevolgd door een oorverdovende knal 
en een in verhouding incasserende 
medespeler, kan een publiek a.h.w. uit 
zijn stoel doen opveren. Zelfs zonder 
die knal kunnen goeie acteurs dit effect 
bereiken. Of  misschien vormt een pro-
jectiebeeld uit een oorlogsdocumentaire 
of  film een goed alternatief. 

Hoe meer we relativeren, des te verder 
kunnen we gaan in het bespelen van de 
verbeelding. Met de juiste geluidsband 
kunnen tegenstrevers elkaar zelfs te lijf  
gaan met muggenmeppers als zwaar-
den. Of  zijn de wapens uit films als ‘Star 
Wars’ of  gameplays als ‘Mortal Kombat 
X’ zoveel realistischer? Eens de sugges-
tie het mechanisme van de verbeelding 
heeft in gang gezet, kan zelfs alleen het 
woord ons dodelijk treffen. Natuurlijk 
is daarvoor wel wat creativiteit nodig. 
Maar daarin zijn we toch meesters?. . .

MUGGENMEPPER
‘Othello’ - Theater Trac
© Jerroen Willems PANG!
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Een STUK om te vieren!
Raf Jansen

Bert Leysenkring uit Balen bestond in 2013 
vijftig jaar. We overwogen om één grote 
productie te spelen met veel acteurs en fi-
guranten, maar kozen uiteindelijk voor vier 
producties met telkens een kleine cast. 
We kozen voor de thriller ‘Levende doden’ 
van Laura Wade, het jeugdstuk ‘Hamlet’ 
(eigen bewerking), de komedie ‘Ladies 
Night’, en een locatiestuk ‘De Luitenant 
van Inishmore’ in een oude loods in Balen. 
In deze laatste productie speelden zeven 
regisseurs die de laatste jaren regie deden 
bij onze kring (professioneel en amateur). 
We gaven de mensen verschillende genres, 
verschillende acteurs, verschillende visies 
op theater... Een doelstelling die wij als 
kring al jaren willen bereiken. 

Chris Mathijs

Het afgelopen theaterseizoen vierde 
Pol Stas uit Sint-Truiden hun 85-jarig 
jubileum. Wij spelen steeds drie pro-
ducties en binnenkort sluiten wij ons 
jubileumjaar af met ’De Canadese Muur’ 
(Herman Brusselmans en Tom Lanoye).
Als openingsproductie brachten we ’Les 
Misérables’ van Victor Hugo. Al onze 
acteurs en actrices (50) stonden op de 
planken. Dit werd muzikaal aangevuld 
door een twintigkoppig koor. Het talrijk 
opgekomen publiek wist dit alles zeer te 
smaken: hiervoor doe je het.

Johan Van Holderbeke

Elck ‘t Syne vierde hun 75-jarig jubileum. 
Een jubileumstuk moet in de lijn liggen 
van wat je als groep speelt. Speel je meest 
lichte, kluchtige stukken, dan moet het 
jubileumstuk ook zoiets zijn. Dat deden 
wij met ‘Jeroom en Benjamien’ waarin veel 
spelers meededen. Onze vorige jubile-
umproductie (60 jaar) was een stuk dat 
onze voorzitter zelf geschreven had met 

verwijzingen naar lokale toestanden en 
toestandjes. 

Edwin Vandermeeren

Voor ons jubileumjaar hebben we ons 
publiek gevraagd of ze graag een reprise 
wilden zien van een eerder gebracht stuk. 
Het antwoord was 98% ja. We stelden een 
shortlist van vijf stukken samen. Uiteinde-
lijk kwam ‘Een vlo in het oor’ van Georges 
Feydau uit de bus.

Kurt Velghe

We zochten een originele insteek voor 
de viering van ons 15-jarig bestaan, waar 
zowel de theatergroep als het publiek wat 
aan zouden hebben. We kozen voor een 
originele dubbelvoorstelling met de titel 
’Ongemengd dubbel’ en creëerden twee 
stukken: ’De Aërobiekes’ met uitslui-
tend vrouwen en ’De Gouden Stud’ met 
uitsluitend mannen. We lieten een man 
de vrouwen regisseren en een vrouw de 
mannen. Zo werd iedere speler/regisseur 
betrokken bij deze dubbelslag. Beide 
stukken werden vier keer opgevoerd. Elk 
twee keer apart en dan twee avonden 
samen. Eerst het vrouwenstuk, met kaas en 
wijn voor het publiek. En nadien stonden de 
mannen op de planken. Een bijzonder leuke 
bedoening. Geen flauw idee hoe we dit met 
het twintigjarig bestaan gaan overtreffen.

Nicole De Sagher

Bij het 125-jarig bestaan van onze 
toneelvereniging organiseerden we een 
academische zitting. Alle mensen die 
iets te maken hebben of hadden met 
onze toneelgroep waren uitgenodigd. Na 
het officiële gedeelte werden er ludieke 
foto’s en filmpjes getoond. Er werden ook 
memorabele toneelfragmenten live op 
scène gezet. 

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

Jos Heylen

Wij vierden ons 25-jarig bestaan met  
een zelf geschreven stuk ‘25 jaar  
toneelplezier‘. Het werd een voltreffer.  
Het  schepencollege is voltallig komen 
kijken. Alle spelers die ooit bij ons  
gezelschap betrokken waren, werden  
uitgenodigd. Het werd een gezellig 
weerzien.

Toon Van Hoyweghen

Een goed jubileumstuk geeft het  
karakter van het gezelschap weer.  
Een stuk dat kansen biedt, uitdaagt, 
maar vooral aansluit bij het profiel van je 
vereniging. Een jubileum is een festiviteit: 
neem je tijd en geniet ervan! Het is mooi 
als er in het jubileumstuk ervaringen of 
anekdotes zitten uit de toneelcarrière van 
de spelers. Dat kan door het stuk zelf te 
schrijven, maar ook door het te bewerken 
of het spontaan zijn gang te laten gaan. 
Die insiders zijn leuk voor het publiek, 
maar nog leuker voor de cast zelf. En dat 
is het belangrijkste bij een jubileumstuk: 
dat wie eraan meedoet zich amuseert,  
en zin krijgt om er nog eens -tig jaar aan 
toe te voegen!

Wim Loots

Het Dionteater uit Wilrijk vierde zijn 
100-jarig bestaan met de ’Driestuivers-
opera’.  Wij hadden beroepsmuzikanten 
uitgenodigd onder leiding van Bernard  
Van Lent en de regie werd toevertrouwd 
aan Reinhilde Decleir, twee grote 
kanonnen van het theater. In een intensie-
ve repetitieperiode van zes maanden werd 
de productie klaargestoomd. Het resultaat 
was een voorstelling waarin de toenmalige 
spelers van de groep opgesteld waren. 
We hebben de voorstelling tweemaal 
hernomen in de uitverkochte Arenberg-
schouwburg.

‘Othello’ - Theater Trac
© Jerroen Willems 
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Kasper Verhelst

Sociaalartistieke projecten zijn niet meer weg 
te denken uit de theaterwereld. VZW DRAAD 

poppentheater werkt al sinds 2012 mee aan 
een sociaalartistieke draaischijf  in de stad 

Roeselare. Dit is een verhaal over ontmoeting 
en samenwerking.

MASCHERE” maskers uit geïnspireerd 
op de personages uit de Commedia Dell 
Arte en zochten we naar raakpunten 
met de spelers.
Sommigen zagen zichzelf  als een 
Arlequino, een Pulcinella of  Pantalone. 
We verdiepten ons in de figuren en 
vonden herkenning.
Wat gebeurt er als we de maskers zelf  
gaan kneden, tastbaar maken en leren 
manipuleren?
De spelers krijgen meer inzicht, 
controle over karaktertrekken en leren 
er van op een afstand naar kijken. De 
groep werd onderdeel van een straat-
theaterparade die samen met honderd 
vrijwilligers, groepen en kunstenaars 
door de straten van de stad Roeselare 
trok.

In 2013 gingen we uit van het werk van 
Hiëronymus Bosch en creëerden ‘De 
Tuin der Lusten’.
In het stadspark werd de hel, het schijn-
paradijs en het paradijs uitgebeeld. 
Bij de ontwerpfase gingen we dieper 
in op de lusten waarin we ons kunnen 
verliezen.
Het werd een productie met schimmen 
en projectie. De figuren van Bosch 
werden uitgewerkt in schaduwspel. 
De monsters kwamen tot leven door 
lichaamspoppen uit schuimrubber. Zij 
trokken het publiek mee naar de Hel in 

Halfweg 2014 besliste de stad om zich 
te blijven engageren en kregen we voor 
het eerst ondersteuning van de Vlaamse 
Overheid (Kunstendecreet).

Hoezo Poppenspel?

Het figurentheater is een niche die 
al eeuwenlang groot en klein kan 
begeesteren. Het is een middel om 
sociale codes te doorbreken. Voor de 
poppenspeler is de magie van het pop-
penspel evident, maar de doelgroep 
leert een totaal nieuwe wereld kennen. 
Figurentheater wordt een middel om 
denkkaders te ontwikkelen, verhalen te 
delen en sociale grenzen te verleggen. 
Iedere ‘speler’ creëert zijn eigen pop 
en projecteert via de pop wat binnen in 
hem leeft. Dat kan gaan om positieve 
herinneringen, dromen en verlangens, 
maar ook om verdriet, leed, schuld, 
zware bagage. 
Als we het ‘monsterlijke’ in ons kwijt 
kunnen in een pop en na afloop alles 
kunnen loslaten, hebben we een rijk 
proces doorgemaakt. Het is niet de 
speler die niet kan omgaan met de 
berg schulden, die zichzelf  verliest 
of  nijdig is, maar de pop. Zelfkennis, 
relativering en respect spelen daarin 
een sleutelrol. De spelers bepalen zelf  
hun grenzen. 
In 2012 werkten we in het atelier “VIVA 

Sociaal figurentheater staat voor 
theater in functie van gemeenschaps-
vorming. Een manier om te vechten 
tegen uitsluiting, drempels verlagen, 
buren doen participeren over, door en 
met de kunsten.
Figurentheater Draad bestaat al meer 
dan 35 jaar maar het sociaal-artistieke 
luik is ook voor ons nieuw. De partici-
patieve kunstpraktijken zitten in volle 
ontwikkeling. Het leert ons over onze 
omheining kijken. We leren samenwer-
ken met mensen in armoede, asiel-
zoekers, sociale organisaties, mensen 
die op één of  andere manier op een 
zijspoor zijn terecht gekomen maar au 
fond, worden het allemaal spelers in  
de groep. 

Van 2012 tot 2014 hebben de stad 
Roeselare, cultuurcentrum De Spil 
en diverse partners uit de sociale en 
artistieke sector mogelijke formules 
onderzocht om een duurzame sociaal- 
artistieke werking te bekomen. 

Sociaal
Figurentheater

verpopt
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een schetsmatig decor geïnspireerd op 
het schilderwerk.
In 2014 gingen we op zoek naar ‘Het 
Paradijs’. De meest grijze zone in de 
stad werd op een heerlijke zondag in 
september een bruisende oase van 
creativiteit!
In 2015 werken we samen met de 
groep t’ Hope (een vereniging waar 
armen het woord nemen) een nieuwe 
productie uit.  Het wordt figurenthea-
ter op locatie waarbij naast openbare 
plaatsen ook verdoken plekken rond de 
festivallocatie, de scène zullen vormen 
voor deze interactieve theatertour. 
Deze productie is te zien op de groote 
stooringe, een driejaarlijks internatio-
naal circus- en straattheaterfestival dat 
op 19 en 20 september 2015 wordt geor-
ganiseerd door De Spil in Roeselare.

Rumble in the jungle: sociaal vs 
artistiek

Het is niet evident om kunstenvereni-
gingen, kunstenaars, stadsdiensten, 
cultuurcentrum en de sociale sector 
aan dezelfde kar te laten trekken. Het 
sociale karakter en het artistieke luik 
vragen af  en toe om een doel-middel 
omkering. Het zal altijd zoeken zijn om 
een balans te vinden tussen het proces 
en het product. Het productgerichte 
werkritme van het cultuurcentrum 

ligt erg hoog. Zij zetten in een korte 
termijn heel wat hoogstaande pro-
ducties en projecten op. De artistieke 
eisen liggen erg hoog. Terecht, maar 
een sociaal-artistiek proces vraagt tijd! 
De ontwerpfase met overleg, werving, 
groepsgesprekken en toeleiding nemen 
al snel zes maanden in beslag. Het 
sociale buikgevoel wordt een nest om 
in te wentelen, betrouwbaar en her-
kenbaar. Het artistieke hart wil heilige 
huisjes omverwerpen, tegen schenen 
schoppen, schroeven losvijzen en af  
en toe de wereld op zijn kop zetten. Het 
sociale karakter vraagt om veiligheid, 
nabijheid en geborgenheid terwijl het 
artistieke karakter vaak de neiging 
heeft om patronen te doorbreken en 
net die comfortzones wil ontwrichten. 
Die tegenstelling doet jezelf  in vraag 
stellen. Het durft wel eens onweren en 
dat is maar goed ook!

Poppen maken mensen

Het creatieproces van de pop, de sug-
gestieve uitdrukkingskracht en het 
zich eigen maken van een pop zijn 
ervaringen waar de poppenspeler van 
leeft en inhoud losweekt bij de doel-
groepen. Het scherpt de verbeelding. 
Verbeelding als kern van het artistieke 
proces. Het artistiek proces kent ook 
een sterke sociale omkadering dankzij 

de aandacht voor ieders talent, passie 
en beperking. Een productie opzetten 
- startend van workshops rond poppen 
maken, repetities en praatmomenten - 
tot en met de realisatie van de voorstel-
ling, zorgt voor kansen om jezelf  te 
overstijgen, om nieuwe netwerken en 
talenten te ontdekken in een cultuur 
van gelijkwaardigheid en respect.

De groep wordt een knooppunt 
tussen sociale en culturele spelers. De 
deelnemers vinden elkaar ondanks 
verschillen in gender, sociale afkomst, 
opleidingsgraad, verschillende kwali-
teiten, beschikbaar inkomen, mobili-
teitsproblemen, huisvestingssituatie, 
gezin of  familiale context. Participatie 
in het gemeenschapsleven en het 
doorbreken van sociaal isolement is 
een kernopdracht! Dankzij het creatie-
proces kunnen we nieuwe denkkaders 
ontwikkelen om op een andere manier 
met elkaar om te gaan en naar elkaar 
te kijken. Sociaal Figurentheater kan 
maatschappelijk een verschil maken.

Kasper Verhelst is lid van VZW DRAAD 
poppentheater en organiseert vanuit 
Cultuurcentrum De Spil als projectcoör-
dinator sociaal- artistieke projecten in 
Roeselare.
www.draadpoppentheater.be

© Daniel Meuleman en Kasper Verhelst
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rekwisieten ontlenen, ontmoetingsmo-
menten en de kans om het stuk in de 
schouwburg te hernemen van 9 tot 13 
juni. We probeerden tijdens het repeti-
tieproces enkele keren te gaan kijken en 
hebben enkele tips gegeven, maar die 
zijn nooit dwingend. De groep gebruikt 
die zoals ze wensen. We hadden door de 
grootte van het project geen tijd om heel 
intens te coachen, maar dat was vanaf 
het begin ook afgesproken.” 

Niet alle gestarte projecten belanden in 
de schouwburg, ook al moesten ze geen 
jury doorstaan, vertelt Crommelinck. 
“Wie zijn wij om te zeggen dat bepaalde 
groepen niet goed bezig zijn of het niet 
goed doen? Dat er uiteindelijk maar 
vijf zijn overgebleven, heeft vooral met 
praktische zaken te maken. Het is niet 
voor elke groep gemakkelijk om een stuk 
te hernemen. Niet alle producties zijn 
hapklaar voor de grote schouwburg. “Ze 
kiezen zelf in hoever ze hun voorstelling 
aanpassen aan het grote podium. Het is 
een grote uitdaging voor de technische 
ploeg om dit klaar te krijgen, maar dat 
is ook deel van de samenwerking.” Het 

DE OPDRACHT
Dirk Crommelinck (NTGent): “Het gaat 
niet zomaar over samen spelen of 
maken. Het gaat over elkaar ontmoeten 
en zien hoe een theaterhuis werkt. Die 
ontmoeting kan verschillende vormen 
aannemen.” Voor het spiegelfestival 
deed NTGent een beroep op het enthou-
siasme van Oost-Vlaamse amateurthea-
tergroepen, en dat leek geen probleem. 
Acht groepen dienden zich aan, van wie 
uiteindelijk vijf hun werk zullen tonen in 
de schouwburg. Ze kozen een tekst uit 
het NTGent-repertoire en deden er hun 
ding mee. “De amateurtheaters doen zelf 
de productie, maar krijgen wel coaching: 

Eline Van de Voorde

Voor 50 jaar NTGent bedacht het Gentse 
stadstheater een reeks spiegelprojecten 

waarbij amateurs, jongeren en theaterleken 
theater maken met teksten uit het NTGent 

repertoire. Om te weten hoe dat verliep, 
gaan we te rade bij Dirk Crommelinck, 

medeorganisator, en bij enkele deelnemers.

repertoire is een echte uitdaging. “Soms 
moet je je grenzen verleggen. Het is leuk 
om het effect ervan te zien. Het op de 
bühne brengen van deze voorstellingen 
is vooral bedoeld om het jubileum samen 
te vieren. En vieren, dat doe je in een 
theater op scène.” 

Om een beeld te krijgen, gingen we 
uiteraard bij enkele deelnemende thea-
tergroepen te rade. 

PUZZELEN IN DEINZE
Bij Vooruit Deinze viel de keuze op 
‘Opening Night’. Een stuk kiezen is 
altijd een beetje wikken en wegen, zo 
blijkt. “Bij Vooruit Deinze proberen we 
een goede balans en mix te maken. 
We hebben een  grote cast van veertig 
spelers... Het is elk jaar puzzelen om 
iedereen aan bod te laten komen”, 
vertelt Silvie Detavernier. Bovendien was 
het qua regie en scenografie een grote 
uitdaging, verklaart regisseuse Anouk 
De Mey: “Het aspect ‘tijd en ruimte’ is 
hier van groot belang. Het zijn korte 
scènes, maar steeds op een andere 
plaats. We moeten het duidelijk houden 

VAN SPIEGELPROJECT 
NAAR SPIEGELFESTIVAL
AMATEURTHEATER DUIKT IN NTGENT-REPERTOIRE
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voor de kijker. Bovendien wordt er ook 
een meisje ‘dood’ gereden vlak voor de 
schouwburg. Dat op scène brengen, is 
geen sinecure.” 

Ze hebben de obstakels alvast overwon-
nen, met de erg gewaardeerde hulp 
van de NTGent-ploeg: “De ondersteu-
ning was en is schitterend! Zowel het 
aanbod van de workshops als de input 
bij repetities en de aanmoedigende en 
leerrijke tips na de voorstelling zijn van 
onschatbare waarde voor een amateur-
gezelschap”, vertelt Detavernier. “De 
positieve feedback heeft de spelers 
geholpen om erin te blijven geloven”, 
vult De Mey aan.

EEN KLASSIEKER IN DESTELBERGEN
De Scheldezonen lieten hun oog vallen 
op ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’  
Regisseur Roeland De Trazegnies: “Deze 
klassieker blijft een plezier om aan te 
pakken. Niet evident voor amateurs én 
publiek. Je hebt een cast nodig die de 
veelgelaagde tekst genuanceerd kan 
brengen en een technische ploeg die 
met een straffe enscenering uitpakt. Als 
het lukt, is het een voldoening voor de 
makers, het gezelschap en het publiek.”

Hendrik Blondeel: “NTGent-dramaturg 
Steven Heene en Dirk Crommelinck 
woonden een repetitie bij en fungeerden 
als klankbord. We maakten gebruik van 
de uitgebreide meubel-, kostuum- en 
rekwisietenstock van NTGent. Zoals ook 
bij onze vorige productie trouwens. We 
maakten kennis met alle facetten van de 
werking van een professioneel theater-
gezelschap. Na een workshop decor, 
belichting, kostuum, PR en communica-
tie, ... neem je de goede ideeën mee naar 
huis. De publiciteit en uitstraling door 
deelname aan de spiegelprojecten is ook 
mooi meegenomen.” 

EIGENZINNIG IN AALST
Bij TAL kozen ze voor een eigenzinnige 
versie van ‘Don Juan’. Erwin Coppens, 
verantwoordelijke programmatie, 
verklaart hun keuze nader: “Bij TAL 
Aalst zoeken we eerst regisseurs om 
daarna in overleg het stuk te kiezen. 
De goesting van de regisseur is een 
belangrijk element. ‘Iets doen’ met ‘Don 
Juan’ was zo’n duidelijke goesting van 
regisseuse Lies Geldhof. Deze keuze 
werd al gemaakt voor we hoorden van 
het spiegelproject. Het bleek goed in het 
concept te passen, en zo konden we van 

nabij deel uitmaken van het feestjaar. 
Daar zijn we echt heel content mee. 
Het is al op heel veel vlakken verrij-
kend gebleken. Het heeft ook heel wat 
energie losgemaakt in ons gezelschap. 
Er werd oorspronkelijk ook een coaching 
door NTGent voorzien, maar dat is 
er omwille van de agenda’s nog niet 
van gekomen. Door deelname aan het 
spiegelproject kregen we als gezelschap 
wel al de kans om boeiende workshops 
te volgen.

“De improvisatie- en bewegingsop-
drachten rond de figuur van Don Juan 
waren een uitdaging,” vertelt  Ann 
Strickx. “Verleiden en verleid worden 
kregen een ruimere en genuanceerde 
dimensie in een samenspel met spelers 
van verschillende leeftijden. Het is een 
fijn en bij momenten hilarisch proces, 
maar ook een proces van gecon cen-  
  t  reerd werken.”

09/06 De Koning Sterft Lust naar Kunst
  Lokeren

10/06  Wie is bang voor De Scheldezonen
 Virginia Woolf? Heusden

11/06 De Koning Sterft Teater 2000
  De Pinte

12/06 Don Juan Toneelatelier
  Aalst

13/06 Opening Night Vooruit
  Deinze

Spiegel
feStival

in NTGent schouwburg 
met NTGent-producties 
gespiegeld door  
Oost-Vlaamse  
amateurgezelschappen:

www.ntgent.be +32 9 225 01 01

Het spiegelfestival vindt plaats van 9 
tot 13 juni in NTGent. 
Meer info: www.ntgent.be/productie/
oost-vlaamse-spiegelprojecten 
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ALDEN BIESEN

Een tenger meisje met lotje 1013 won 
het. Is dit kasteel nu echt van mij, 
wou ze weten. De rond jou zwevende 
vertellingen toch, was ons antwoord. Ze 
begreep het niet. Nu zijn we op weg om de 
rondzwermende vertellingen te vangen. 
Dan land je zeker aan bij Katrijn Beelen.
Twintig jaar vertelkasteel; een 
geschiedenis van opstaan en opstaan. 
In 1996 startte de allereerste editie 
van het Alden Biesens vertelfestival 
met zestien professionele vertellers uit 
vijf landen. Een kleine vijftig scholen 
woonden de voorstellingen bij. Vreemde 
talen bleken geen belemmering, 
Vlaanderen is een opentalengebied. 
Nederlandstalige vertellers werden ook 
erg gesmaakt, vooral door de pubers. In 
2006 kwamen er ook volwassenen uit het 
vreemdetalenonderwijs. Wie interesse had, 
kon zelf leren vertellen. Een samenwerking 
met de Nederlandse vertelacademie 
volgde. Zo ontstond het huidige 
vertelfestival.  Katrijn Beelen vertelt:

“Guy Tilkin stampte het vertelfestival uit 
de grond. Het festival is echt van Alden 

Biesen. Daar zijn we trots op. Voor deze 
twintigste editie zijn er ook lokale partners. 
De academie voor beeld uit Bilzen heeft 
het domein feestelijk aangekleed. Op die 
manier trekken we extra kinderen naar 
het festival. Ook de ‘Boekenmarkt’ van 
Bilzen geeft nu vertellers een podium. Een 
win-win; kleinschalig, projectmatig en… 
succesrijk.

Tweehonderd voorstellingen binnen Alden 
Biesen, dat is een uitdaging en iets om 
trots op te zijn. Fijn dat we het onderwijs 
kunnen laten kennismaken met iets echts, 
iets puurs.
En natuurlijk is het prettig om te zien hoe 
vertellers elkaar hier ontmoeten en ideeën 
uitwisselen.
Zoveel op één plek… dat is op zich al een 
hoogtepunt.

Na elke editie is er een grondige evaluatie. 
Voeten op de grond. Het mag ons niet 
boven het hoofd groeien. Scholen moeten 
we blijven verdienen. Daarom blijven we 
steeds uitkijken naar kwaliteit.

Vertellers die we echt willen, leggen we 
nu al vast voor volgend jaar. Je mag gerust 
stellen dat zo’n festival een half jaar werk 
is. Plus het scouten natuurlijk. Maar dat is 
ook plezant werken.”

Meer info:  
www.alden-biesen.be/vertelkasteel

 

Dag, Lucas! 

Mijn bezorgdheid om taligheid en mondig-
heid wil ik graag doorgeven aan de volgende 
generatie. Taligheid is de basis van tole-
rantie, van maatschappelijk engagement. 
We moeten het kunnen uitleggen. Anders 
voltrekt communicatie zich alleen nog op een 
brutale manier, die voor geen enkele partij 
goed is.” Lucas Vandervost bij zijn afscheid 
als artistiek leider van De Tijd

Smullen met snullen 
 

De Komediespelers uit Meerbeek moesten hun 
geplande opvoeringen van ‘Smullen met snullen’ 
zeer laattijdig in het repetitieproces annuleren 
door de beslissing van de auteur, Francis Veber, 
om zijn stukken niet meer door amateurgezel-
schappen te laten spelen. OPENDOEK en SACD 
vroegen aan de auteur om zijn beslissing te 
herzien, tot hiertoe zonder resultaat. De Kome-
diespelers brachten een alternatief programma 
met eenakters – chapeau daarvoor!

100 klassiekers
 

Een enquête onder Nederlandse theaterbezoe-
kers, acteurs, regisseurs en liefhebbers leverde 
een top 100 van Nederlandstalige toneelklas-
siekers op. Het onderzoeksproject ‘In reprise’ 
komt zo tegemoet aan het ontbreken van een 
Nederlandstalige canon voor theaterteksten. 
Tom Lanoye prijkt bovenaan de lijst met ‘Ten 
oorlog’! http://50jaartheaterwetenschapamste
rdam.nl/uitslag

Club Brugge- Anderlecht

BLANKENBERGE - Zondagavond werd de 
toneelopvoering ‘Ave René’ van De Lustige 
Vrienden in zaal St. Amand na de pauze 
stilgelegd voor de bekermatch Club Brugge-
Anderlecht.
Toen, tijdens de voorstelling Club Brugge op 
voorsprong kwam, verscheen in de zaal hier 
en daar een glimlach op het gezicht van de 
Clubsupporters (spelers en publiek). Na het 
eerste bedrijf liepen veel toeschouwers meteen 
de zaal uit om op de televisie de bekerfinale 
te volgen. De voorzitter Bart Knockaert, een 
Bruggeling, besloot ‘op algemene aanvraag’ het 
tweede bedrijf pas te starten na de wedstrijd. 
Na de voorstelling werd nog een stevige pint 
gedronken… op de overwinning.

20 JAAR VERTELKASTEEL

“ Altijd uitkijken naar 
kwaliteit!”

Jef Janssen en Maarten Van Rompaey

In de verte van het pastorale Haspengouwse 
landschap duikt Alden Biesen op, een 

stukje Limburgse trots uit een grijs mystiek 
verleden. In een vorig toneelleven mochten 

we dit hoogtepunt van Maaslandse bouwstijl 
een keertje verloten.

© Vertel Kasteel - Alden Biesen
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Rik De Clercq

Een tiental jaar geleden ontvluchtten mijn vrouw en ik de 
grote stad, op zoek naar groen, een open hemel en menselijk 
contact. We dachten dit te vinden ‘op den buiten’, het 
ongerepte platteland. We gingen uiteindelijk niet helemaal 
tot in de diepe woestenij van het Vlaamse land, maar kozen 
uiteindelijk voor ergens tussenin. Een plaats waar je wel eens 
een koe tegenkomt, zonder dat die geserveerd wordt met sla 
en frieten. 
Even geleden wandelde ik richting treinstation. Bijna 
aangekomen merkte ik een schaap op dat, niet begeleid door 
een volwassene, naast de treinsporen stond. Enkele meters 
verderop zag ik een omheining met een schaapvormig gat 
erin. Mijn kleine grijze cellen legden al vlug het voor de hand 
liggend verband. 
Een dier in nood kan ik niet zomaar voorbijlopen, dus ik 
schrapte even mijn trip naar Gent, en stapte naar de boerderij 
die bij de omheining hoorde. Ik belde aan, en een kloeke 
vrouw opende de deur. 
Ik zei: “Excuseer, maar ik denk dat uw schaap ontsnapt is.”
“Amai, ik doe onmiddellijk mijn jas aan!” zei ze. 
Een jas en een paar rubberen laarzen later stonden we aan 
de treinsporen, waar het schaap nog steeds rustig wat gras 
stond te verwerken. Het beestje was zeer ontspannen en deed 
geen poging tot verdere ontsnapping. “Het wordt hier nog 
best druk, maar kom erbij”, leek het te denken.
“Hoe gaan we dit aanpakken?” vroeg ik, klaar voor een wilde 
achtervolging.
De vrouw keek me even aan, en zei dan (en beste lezer, ik 
verzin dit niet): “Ja, maar ik héb geen schaap!”
Ze zuchtte, draaide zich om, en ging terug naar huis op haar 
piepende rubberen laarzen.
De trein naar Gent snelde aan ons voorbij, een man en zijn 
schaap. 
Je vraagt je toch af, waar onze gedachten waren. Mijn over-
actief brein had de connectie gemaakt ‘Schaap-gat-ontsnapt-
boerderij’. Er was dus een fout in mijn logica geslopen. De 
boerin had de connectie gemaakt ‘Schaap!!! Kijken!!!’ Had ze 
eigenlijk wel een verband gelegd? Haar logica was kennelijk 
op kousenvoetjes naar buiten geslopen, richting ‘om het even 
waar maar niet hier’.
En het schaap? Dat wilde vast gewoon een terrasje gaan 
doen in Gent, hopend op een intelligent gesprek.
Ik belde uiteindelijk de politie, die moest vaststellen dat 
het beestje ‘sans papiers’ was. Alweer een kandidaat voor 
regularisatie...

Boer zoekt 
schaap.

‘Le Grand Macabre’ - La Barraca
© Jerroen Willems 
‘Le Grand Macabre’ - La Barraca
© Jerroen Willems 
‘Le Grand Macabre’ - La Barraca
© Jerroen Willems 
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Scenografie is schrijven in de ruimte, de zintuigen van de toeschouwer bespelen zodat 
diens verbeelding wordt geprikkeld en hij het verhaal, de voorstelling, beter kan volgen, 

kan interpreteren. LICHT is hiervoor het middel bij uitstek!
Jef Mellemans 

LICHT
& SCENOGRAFIE

D
e God uit de bijbel wist precies 
hoe hij met zijn scenografie 
moest beginnen. Eerst was 
er niets dan donkerte en 
dan schiep hij het licht. Iets 

is immers maar zichtbaar als licht er op 
terugkaatst, en licht zelf is maar zichtbaar 
als iets dat licht terugkaatst. Bijna te gek 
om zo te formuleren, maar wel de basis 
voor een goede theaterbelichting. Net 
als bij het ‘geluid’ gaan we van de naïeve 
veronderstelling uit dat onze technische 
kennis voldoende ver reikt, en de nood-
zakelijke apparatuur aanwezig is. (We 
verwijzen hiervoor graag naar ‘Belichtings-
techniek voor podiumtechnici’ van Chris 
Van Goethem.)

Al kunnen we belichten en verlichten niet 
gelijk stellen, toch is iets zichtbaar maken 
voor het oog van de toeschouwer essen-
tieel. Wat we zichtbaar maken en vooral 
hoe we iets tonen kleurt onze scenografie. 
In die zin is licht best te vergelijken met 
taal. Met licht vertellen we een verhaal. 
Dat verhaal kan nauw aansluiten bij het 
verhaal van de toneeltekst en zal die dan 
illustreren of versterken, of kan min of 
meer een eigen extra verhaal toevoegen en 
wordt dan een dramaturgische medespeler 
in het scènebeeld. De eindverantwoorde-
lijke, of regisseur, zal bepalen in welke 
mate we kiezen voor een zelfstandige dan 
wel louter illustrerende belichting.
Maar wat het ook zij, licht heeft een aantal 

eigenschappen die het functioneren van 
onze scenografie sterk beïnvloeden.

Net als muziek kan licht een sfeer bepalen. 
Hierbij spelen kleur en intensiteit de be-
langrijkste rol. Het is daarom aangewezen 
rekening te houden met de ervaringswe-
reld van de toeschouwer. Bepaalde kleuren 
roepen bij de kijker een bepaalde sfeer 
op en het zou wel van weinig realiteitszin 
getuigen om daarmee geen rekening te 
houden. Leonardo da Vinci (1452-1519) 
maakte een lijstje van kleurassociaties 
die grosso modo meestal nog van tel zijn. 
Blauw roept oneindigheid en ruimte op, 
geel doet ons aan de zomer denken, rood 
staat voor hartstocht en energie, oranje 
voor feest en gezelligheid, enzovoort. 
Ouderwets en wetenschappelijk niet 
bewezen, maar nog steeds toepasbaar.
Licht refereert naar de realiteit maar ook 
naar de droomwereld van de toeschouwer. 
Het publiek moet maar een zetje krijgen en 
het laat zijn verbeelding het werk doen.
Niemand zal ook ontkennen dat acteren 
onder neonlampen, of de eerste led-
lampen, veel ‘hardere’ beelden geeft dan 
onder de klassieke theaterspots. Iets 
oudere, mooie, vrouwen weten maar al 
te goed dat een toneelspot met een licht 
rode filter alle rimpels naar het rijk van de 
verbeelding verbant…
Met een fonddoek waarop we blauw licht 
infaden, laten we de morgen opkomen, en 
met wat rood erbij daalt als bij wonder de 
avond over de scène. We kunnen het genie 
uithangen en het ook eens met groen 
proberen, maar alleen bij de freaks in de 
zaal zullen we succes oogsten…
Dat in- en uitfaden is een dankbaar 
middel om het ritme mee te bepalen. Een 
crossfade, waarbij de ene lichtstand in de 
andere overvloeit, stuurt als het ware de 
ademhaling van het publiek. Een (plotse) 
black-out doet de ademhaling stokken. 
Flitsende lichten op een discotempo jagen 
het hartritme de hoogte in. 

“ Je moet niet altijd goed kunnen acteren,  
je moet in het goede licht staan,  

letterlijk en figuurlijk.”

‘Olifantman’ - TG Streven
© Dorien Coremans
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Een mogelijkheid tot selecteren is een 
vaak onderschatte eigenschap van 
licht. Het ligt zo voor de hand, dat het 
opvallend weinig doelbewust wordt 
toegepast. Onder het motto, “een 
huiskamer is toch volledig verlicht”, of 
“je moet de spelers toch kunnen zien”, 
vergeet men dat licht het oog van de toe-
schouwer ‘stuurt’. Met licht bepalen we 
de focus van ons publiek. We kunnen het 
dwingen de dingen te zien die wij willen 
dat het ziet. Licht werkt dan als de camera 
in de film. 
Waar het licht valt en hoe sterk het licht 
valt op de scène, daarheen volgt de blik 
van het publiek. Een leeg kinderbedje 
onder fel wit licht zuigt de aandacht op en 
geeft de woorden van het personage, dat 
iets minder belicht is, de interpretatie die 
wij willen. Een correct belicht voorwerp 
vertelt soms meer dan een acteur vermag. 
En het gaat nooit in overacting.

Licht vertelt ook over wat we niet zien. Hoe 
meer geconcentreerd een lichtbundel is, 
hoe meer de blik en het belichte object 
geïsoleerd wordt. Zetten we een acteur in 
het donker plots in een felle en scherp afge-
lijnde lichtbundel, dan wordt zijn adem als 
het ware afgesneden. Ook het publiek voelt 
dat hij gevangen zit, dat de wereld daarbui-
ten wel bestaat en door zijn onbekendheid 
vaak heel dreigend is. Net als bij tekst en 
geluid is contrast hier het toverwoord.

We moeten geen Rembrandt zijn om te 
weten dat licht creëert. Met een egaal 
verlichte scène krijgen we een tweedimen-
sionaal beeld. Met wat variatie in onze be-
lichting ontstaat er plots diepte, komen de 
personages los van de achtergrond, kunnen 
we de omtrekken van personen, decorstuk-
ken en rekwisieten benadrukken… kortom, 
maken we een compositie die al dan niet 
esthetisch verantwoord moet zijn. We 

bereiken een scènebeeld dat in evenwicht 
is, of juist niet. We brengen personages 
dichter bij elkaar, of juist niet. 
We wijken af van het klassieke belichtings-
patroon – hoek van 45° en vooral frontaal – 
en plots wordt een lieve vader een dreigend 
monster, verdwijnt de vriendelijke persoon 
en ontstaat er het silhouet van een macaber 
figuur… Zijn immense schaduw laat de 
acteur in het niets verdwijnen.

Zoals ook bij het geluid bestaat bij 
belichting de kunst van het weglaten. Een 
teveel ingrepen met belichting verstikt de 
voorstelling. Het oog van de toeschouwer 
raakt vermoeid, krijgt niet de kans zich aan 
te passen aan de lichtwissels. Maar ook 
zijn geest raakt uitgeput door het teveel 
aan interpreteren. Wie belichting als een 
voorhamer hanteert, slaat zijn publiek tot 
moes. Zoals goede wijn, laat licht zich 
alleen maar degusteren.

‘ApoCalypso’ - Toneel Tijl Ternat 
© Geert De Mesmaeker

‘Azen’ - Campus Toneel
© Sarah Torbeyns

‘Azen’ - TG Streven
© Dorien Coremans
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© Bart Willems

Explosief vzw met ‘Black-out’, een verrassingsoptreden in

 openlucht in Betekom

Vzw Toneelkring Rust Roest Tisselt speelt ‘G-TIC-T’.

© Xtra Photo

‘Het Takkenkind’ is de eerste productie voor kinderen van vzw jAMAIsvu uit Gent. Een schot in de roos. 

Het Mechels Volkstoneel met ‘Touwen boven de wind’.

Theatergezelschap Kreatief uit
 Kiewit vierde Roger Lemoine met 
een oorkonde en een medaille voor 

50 jaar acteur en regisseur.

Theatergezelschap Kreatief uit Kiewit bestaat 20 jaar en ontving

 na ‘Schat van een meid’ een geschenk door een afvaardiging van

 OPENDOEK.

Toneelgroep Kattenheye uit Laarne met ‘Vladimir’.

Toneelvereniging In Eer en Deugd Passendale speelde ‘Met volle goesting’.

© Jan Vens

Toneelvereniging Nut en Vermaak Mariakerke bracht ‘Per(r)ongeluk’ in
een regie van Bart Hofman.

© Antoon Muys

Deugd en Vreugd Heestert bracht ‘Thuis’ van Hugo Claus in een regie van
 Fabiola Depoortere. 

© fotocLaVie

Regio Antwerpen – Zuidrand liet ideeën opborrelen bij Antwerpse

 jongeren. Welke initiatieven spreken jongeren aan? Hoe ga je om

  met een bepaald budget?… Wordt vervolgd.
De Zoelse Toneelvrienden met ‘Straffen Toebak’ van José Ruysevelts.

© Hoeilander.be

‘Tailleur Pour Dames’ door TROS uit Overijse.

Ook op vrijdag de 13de werd de
 140ste bezoeker bij TDM

 Theater uit Mechelen in de
 bloemetjes gezet.
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Toneelkring Spiegel Oostende speelde ‘Martha & Mathilda’ van
 Pol Anrys. De auteur was er ook.

Martin Onkelinckx werd gevierd als 40 jaar penningmeester 

en decorbouwer bij De Kluchtige Vrienden uit Wellen.

VSOP uit Puurs ondersteunt jaarlijks 

een goed doel. Dit jaar schonk VSPO 

€ 3.060 aan KVG (Katholieke Vereniging 

voor Gehandicapten). Ze vierden ook hun 

20-jarig bestaan met het harmonieorkest 

Big Belly Band en de groep Zakdoek.

© Bart Boone

Toneelgroep Kloar Bie Doage uit Bavikhove speelde ‘In
 de sacoche’ van Pol Anrys. De auteur was aanwezig. 
Ook medewerkers van achter de schermen speelden  mee. 

© Andréa Decock

Toneelgroep Triene Wup uit Sente met ‘Eer de haan kraait’.

Toneelvereniging Wantrien uit Elversele met ‘Klachten’ van Paul Coppens.

© Firmin De Maître
30 jaar geleden stichtten acteur/figurenspeler/scenograaf Luk De Bruyker en auteur/regisseur Freek Neirynck het Gentse politiek-satirische theatergezelschap t Spelleke van Drei Kluite. 

Theatergezelschap ‘Tope’ uit Avelgem speelde ‘Gekken’.

© Geert De Mesmaeker

De kersverse en jonge theatergroep Overdatum uit Asse 

speelde als eerste productie ‘Festen’.

© Luk Monsaert

MaMaThé uit Gent speelde ‘Wrek’, een bewerking van ‘De Vrek’ van 
Molière door Bob Vanden Eynde.

© Freddy Rigole

Cie Tabloo Menen speelt ‘Gomaar’.

© PDG

Het Koninklijk Wijnegems Toneelgezelschap voerde als eerste gezelschap de klucht ‘Blij met een ei’ op van Joachim Van Ransbeeck.

Tsoefleurke uit Wortegem-Petegem was zelf even  ‘G-TIC-T’.

© Sarah Torbeyns
Jan De Vuyst vierde zijn afscheid als regisseur met ‘Azen’ doorCampusToneel uit Leuven.
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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!



STEKEBLIND
Jef Mellemans

 ZIJ HIJ
 Je hangt weer vol witte bloemsuiker! Ja?

 Ja! Wanneer ga je eens op een deftige manier eten?  
 En gebruik je mes én vork! Je pannenkoeken smaken hemels… Om duimen en vingers van af te likken 
  Mag ik er nog één? 

 Ze staan voor je! Trek er je plan mee! Moet dat nu?

 Ja, dat zeg jij toch ook altijd: laat mij mijn plan trekken!  
 Wel je krijgt de kans! Vooruit! Ok…

 Maar niet zo! Gebruik je twee handen! En je bestek! En mors zo niet met die  
suiker! In  godsnaam! Daar staan al twee manden met was! Ik ga niet de hele  
 nacht staan wassen omdat meneer liever suiker op zijn broek strooit dan op  
 zijn pannenkoek!... Wat nu weer? Kijk toch uit je ogen, blinde…! Aaarch! (alles de grond op)

 Dit houd ik niet vol!… Ik ben weg. N? (naam)… N?… Jij bent niet weg, hé?... Ik weet dat je er nog staat… N?…  
  Je mag niet weggaan! Ik wil niet dat je weggaat! Ik zal mij in het vervolg  
  beheersen!... Wat zeg je? Natuurlijk geloof je dat niet. Maar toch… Heb ik  
  iets stuk gemaakt?... Wil ik het oprapen?... Kan ik het herstellen?... N?... N!!!  
  Je hebt gelijk. Ik ben stekeblind, en met een blinde valt er niet te leven.  
  Je bent verdomme echt weg… Ze is weg! Anders zou ze mij wel helpen  
  opstaan… Zij… Hoe snel iemand in de derde persoon spreekt… Zij houdt  
  niet meer van mij… 

 Je zou jezelf moeten zien zitten. Net dat oud ventje op San Marco, wit  
 bescheten van de duivenstront. “Signora, per favore…”  
 God weet, hoeveel jaren zat die daar al. Ik bedel niet!

 Nee. Jij bedelt niet. Jij vraagt zelfs niet. Jij eist! Jij vindt het maar normaal dat  
 ik mijn leven… Ik had het kunnen weten. Wat?

 Laat maar. Nee, wat?!

 Hoor je het? Je eist weer! Nee, je moet je hand niet uitsteken, ik blijf op twee  
 meter staan. Van hier heb ik een beter zicht. Oh, sorry, misschien mag ik dat  

 woord ook niet gebruiken? Zicht… Een betere kijk. Oh, nee, dat is ook  
 niet goed… Jij hebt mij een blinde genoemd!

 Omdat je een blinde bent! Hoe moet ik je dan noemen? Een andersziende? 
 Je ziet niets, omdat je niets wil zien! Jij bent inderdaad stekeblind!  
 Omdat je niet begrijpt! Begrijpen is willen zien! Niet het slachtoffer spelen!  
 Ocharmen ik… Ik speel niet! Ik ken zelfs geen blinden die een blinde spelen. Ook niet op  
  toneel. Jouw  woorden.

 Nee, ik geef je nu geen hand. Raak mij aan… Per favore…

 Waarom zou ik je… Omdat ik een blinde mol ben.

 Ik zie het verband… ik begrijp het verband niet. Een mol heeft een zachte pels. Voel maar. Voel je het?

 Is voelen beter dan zien? Ik weet niet.

 Liefde maakt blind. Daag mij niet uit! Waar is de bloemsuiker?! Ik zal je…!
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Ieder nummer grasduinen we in de collectie van de theaterbib van OPENDOEK op zoek 
naar interessante teksten. 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  & Wim Van Leemput

“Ik trouwde om het trouwen zelf, en jij was erbij…”
Een man komt thuis en vertelt zijn vrouw dat hij haar verlaat. Zij neemt het niet serieus. Er ontspint zich een 
dialoog tussen beiden, waarbij kwetsende verwijten heen en weer vliegen; het komt zelfs tot een handgemeen. 
Dan openen ze hun ziel voor mekaar, zonder elkaar echt te (kunnen) begrijpen.

Over het instinct van de man dat het steeds weer haalt van de rede, de ijle droom die de vrouw najaagt in het 
huwelijk. Het onvermogen om betrouwbaar te zijn voor de andere, de futiele pogingen om mekaar te vertrouwen. 
Het falen van iedere poging om echt te communiceren en de eenzaamheid van de mens in de cocon van zijn eigen 
geest. Een meesterlijke maar donkere, harde en ongenadige ontleding van de falende menselijke psyché in het 
kader van een huwelijk. Een ultieme uitdaging voor twee ervaren acteurs.
(AD)

Een bittere komedie met scherpe en extreem grappige dialogen
Tom ontmoet Helen, een heel dikke dame. Na een moeizaam begin, worden beiden verliefd op elkaar. Ze vormen samen 
een schitterend koppel waar de liefde van af straalt. Carter, een collega van Tom en Jeannie, een ex-liefje, trachten Tom 
ervan te overtuigen dat hij moet omgaan met zijn ‘eigen soort’ en niet met dat ‘dik varken’. Carter, een pestkop, en 
Jeannie, een afgewezen bitch, halen hun slag thuis en Tom verbreekt de relatie tot groot verdriet van Helen en feitelijk ook 
van zichzelf.

Een prachtig stuk met scherpe en extreme, maar herkenbare dialogen en goed getekende personages. De spanning wordt 
gemaakt door veel onafgewerkte zinnen. Een spanning die door de schitterende opbouw van emoties doorheen het stuk 
blijft aanhouden.
(FVDS)

Een mooie liefdesgeschiedenis tijdens de Groote Oorlog
Petrus zit in een tehuis waar hij bezoek krijgt van Sofie. Zij blijkt de kleindochter te zijn van zijn grote liefde 
Marie. Na een moeilijk begin groeit er tussen hen een zodanig goede verstandhouding dat Petrus haar zijn 
verhaal vertelt dat zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog. Hoe hij Marie beminde, van haar gescheiden werd 
door een valse beschuldiging en de oorlog. Hoe hij haar ooit één keer heeft bemind en zo de grootvader is van de 
huidige Marie. Hoe zijn geliefde stierf en hij altijd eenzaam gebleven is.

Een ontroerend verhaal dat een persoonlijke kijk geeft op die Eerste Wereldoorlog. Alhoewel het eerder vertel-
theater is dan actief ‘doe-theater’ is het boeiend en vol emotie. Een aanrader voor wie een combinatie wil van de 
herdenking en een mooi verhaal. 
(FVDS)

De ondraaglijkheid van het bestaan
De personages ( de matriarch, de lege, de onschuld, de waarheid  enz.) leven in een verlaten stationnetje, ver weg 
van alles en iedereen. Ze schuilen er voor de pijn van het leven. Het verhaal van een ongeval waarbij een fietser 
wordt overreden door een auto die vervolgens de voorgevel van een pita-bar ramt waarbij de chauffeur sterft, is de 
rode draad rond beschouwingen over angst, leugens, bedrog, schijn en pijn, liefde en verdriet.

Rare wendingen en tijdssprongen in het absurd gebrachte verhaal brengen luchtige toetsen aan, zodat het zware 
gegeven af en toe zelfs komisch en verrassend fris wordt. Zeer intrigerend. Een flinke uitdaging dit praatstuk, 
vooral voor de regie, maar zeker ook voor de acteurs! Voor een publiek dat absurdisme kan smaken.
(AD)
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Een pretentieloze volkse komedie over de 117-jarige verjaardag 
van een inwonende tante
Om de verjaardag van tante te vieren worden de notabelen van het dorp en de familie uitgenodigd. Tante zelf 
beseft niets meer van de wereld rondom haar maar de anderen willen wel een feestje bouwen. Maar, een getuige 
van Jehova wordt aanzien als de notabele, die niet komt opdagen; de andere leden van de familie zijn rare 
kwieten van een naïeve kleuterjuf tot een smeerpoes van een broer en een vrijgevochten dochter. Alle situaties 
lopen constant uit de hand.

Geen al te originele invalshoek maar vlot geschreven en voor wie in dit soort stukken geïnteresseerd is, is het een 
mogelijkheid tussen vele.
(FVDS)

Love, euh…radioactivity is in the air
Het stuk toont een mogelijke versie van het verhaal hoe Pierre en Marie Curie achtereenvolgens  radioactiviteit 
en daarna Radium ontdekten, terwijl ze door hun directeur, meneer Schutz, onder druk worden gezet om belang-
rijke uitvindingen te doen. Dit levert hem immers lintjes op aan de academie. Het verhaal begint bij de aankomst 
van Marie en eindigt bij de ontdekking van Radium. Tussendoor trouwen ze, gaan ze fanatiek op zoek naar het 
onbekende en verwaarlozen ze zichzelf, hun dochter en hun sociaal leven.

De ongewone vertrekbasis van deze komedie maakt het stuk behoorlijk uniek. Het publiek gaat verrast zijn dat 
er geen minnaressen e.d. verstopt worden achter de vele deuren en dat het toch vermakelijk - ja zelfs geestig - is. 
Historisch is het misschien niet overal even correct, maar het is dan ook geen geacteerde documentaire natuurlijk, 
gelukkig maar. Waarom niet eens een verfrissend slaatje serveren in plaats van telkens opnieuw de voorgekauwde 
fricassee?
(WVL)

Een klassieke romantische komedie
Een parfumerie met een zestal bedienden in Budapest. We leven in 1937 in de periode rond Kerstmis. De baas 
heeft huwelijksproblemen, er zijn wrijvingen en ruzietjes tussen de bedienden. Stilaan ontwikkelen zich een 
aantal intrigerende verhaallijnen. Op kerstavond komt alles goed.

Gemoedelijke komedie met levensechte personages. Gedateerd, maar met kleine tekstaanpassingen kan je het 
hier en nu situeren. Om een breed publiek een aangename avond te bezorgen.
(AD)

Een revue-achtige bewerking van het toneelstuk van Marivaux
Zoals het past binnen de adel – in illo tempore non suspecto - worden de prins en de prinses aan elkaar uitge-
huwelijkt. Om de toekomstige toch een beetje te leren kennen, hebben beide trouwpartners het idee om van 
persoon te verwisselen met hun respectievelijke knecht en meid. Beide valse koppels worden op elkaar verliefd 
en eind goed, alles goed. 

Dit gegeven van Marivaux wordt gebruikt om een revue op te zetten met veel Vlaamse schlagers. Vanuit de 
commedia dell’arte komen de twee commentaargevers. Ze hebben het over de inhoud van dit verhaal, de acteurs 
en de anachronismen die erin geweven zijn. De combinatie van het soapachtig verhaal en de hedendaagse aan-
vullingen geven een vermakelijk geheel.
(FVDS)

Spel van liefde 
en toeval 

Robin Maekelbergh 

 3D,8H

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

Rare mensen 
Frank Van Laecke

 4D,4H

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

De lintjes van 
meneer Schutz 

Jean-Noel Fenwick

 2D, 4H  

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

Parfumerie 
Milos Laszlo

 4D, 5H + FIGURANTEN

 ROMANTISCHE KOMEDIE

 AVONDVULLEND

juni 2015 30





2015

7 tot 12 juli 2015

www.spotsopwest.org

EUROPEES LANDBOUWFONDS 
VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING:
EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND

SpotsOpWest_advertentie_220x285_1805_Opmaak 1  18/05/15  10:17  Pagina 1


