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Zet je schrap! We gaan in dit nummer een boekje opendoen 
over ‘gêne op de scène’. Het blijkt niet altijd zo evident  om 
op een podium te springen – of  te kruipen zo je wil – en 
het beste of  intiemste van jezelf  te geven, terwijl een paar 
honderdtal gulzige ogen je vanuit hun veilige positie van 
een donkere zaal opdrinken. Het is niet verwonderlijk dat de 
meeste mensen voor zo’n opgave passen of  telkens opnieuw 
die fameuze drempel moeten overwinnen. Ook beroemde 
professionele acteurs moeten dat gevecht telkens opnieuw 
aangaan. Boeken en bladen schrijven we vol over hoe we in 
dat gevecht kunnen overwinnen. Cursussen en opleidingen 
allerhande moeten ons helpen op de weg naar de uiteinde-
lijke triomf: ongegeneerd op een scène staan.
Toch houd ik van acteurs en actrices voor wie de sprong in 
het diepe water niet zo vanzelfsprekend is. Die bang zijn. 
Die aarzelen. Die - laat ons het ouderwetse woord maar 
gebruiken - een zekere schroom voelen om de blikken van 
een publiek te trotseren. Die schroom kan een psychologi-
sche oorzaak hebben en zo vooral een rem betekenen. Als die 
remming te groot is, blijft men beter weg van een podium.
Andere redenen kunnen echter verwijzen naar een gezonde 
realiteitszin, zelfs naar een verfijnde menselijke ingesteld-
heid, laat het ons maar cultuur of  beschaafdheid noemen. 
Schroom is dan gebaseerd op het bewustzijn van de eigen 
beperkingen en van de beperktheid van het theater op zich 
als menselijk communicatiemiddel. We hebben het hier niet 
over de gespeelde twijfel van de vedette, maar over de kwets-
baarheid van iemand die weet dat zijn persoon iets waarde-
vols bezit, iets intiems, gekoesterd, met vallen en opstaan 
tot iets moois gegroeid, dat hij nu met anderen wil delen. Ik 
houd niet van de exhibitionist die met zijn gevoelens en zijn 
lijf  te koop loopt. Hij doet maar, leve de vrijheid, maar hij 
zal mij nooit oprecht ontroeren of  beroeren. Respect krijg je 
als je het zelf  hebt. Als liefhebber houd ik niet van de acteur 
die zijn eigen modder aanbidt. Is voor de kunst dan niet 
alles toegelaten? Het is in ieder geval het beste alibi voor een 
gebrek aan ethiek. 
Die schroom betreft dus niet alleen de eigen persoon, maar 
ook de anderen, de medespelers, en vooral het publiek. 
Kunnen we zomaar alles over het publiek uitgieten alsof  het 
een sponsachtig vreemd voorwerp is dat onze verwaandheid  
per definitie moet goed vinden? De verfijndheid van een 
toneelmaker belet hem niet ons toeschouwers te verrassen, 
te verwarren, tegen onze schenen te stampen. Maar is een 
beetje beschaving soms te veel gevraagd?
Er bestaat ook een gêne die het publiek onwennig maakt: de 
plaatsvervangende schaamte. Iedere toeschouwer waardeert 
de inspanning van een groep, de eerlijke poging om iets 
creatiefs te brengen, zelfs het omgaan met de onvolkomen-
heden en het gebrek aan talent. Het publiek is braaf, geduldig 
en vriendelijk. Maar soms is het gebrachte zo tenen krullend 
zwak – technisch, moreel, esthetisch, enzovoort – dat een 
beleefde ‘goeienavond’ het maximum is dat we mogen 
verwachten. Gelukkig blijft het echter meestal wel hartver-
warmend en is het onzegbare zo gezegd, dat iedereen het 
toch waardeert. 
Zowel toeschouwers als spelers zijn in het theater liefhebbers. 
Laten we het zo houden.

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Schroom

“ Respect  
krijg je als 
je het zelf 

hebt.”

‘De Sunshine Boys’ - WTT humor
© Christophe Ketels

Ook in 2016 zijn er 16 manieren 
waarop het amateurtheater ons 
kan helpen in het dagelijkse leven.
1. HET BEVORDERT ONZE VAARDIGHEID OM  

TE SPREKEN IN HET OPENBAAR

2. WE LEREN DE WAARDE VAN TEAMWERK

3. WE LEREN ONS EMPATHISCH OP TE STELLEN

4. WE WORDEN EEN MEESTER IN STRESSMANAGEMENT

5. WE WINNEN AAN ZELFVERTROUWEN

6. HET IS EEN LES IN BESCHEIDENHEID

7. WE LEREN OMGAAN MET AFWIJZINGEN

8. WE WETEN NAAR EEN DEADLINE TOE TE WERKEN

9. HET VIJZELT ONZE LEESVAARDIGHEID OP

10. WE LEREN HET GESCHREVEN (EN GESPROKEN) 

WOORD MEER WAARDEREN

11. HET MAAKT ONS CHARISMATISCH

12. WE TRAINEN VOORTDUREND ONS GEHEUGEN 

13. WE BLIJVEN FYSIEK ACTIEF

14. HET BRENGT PROFESSIONALITEIT IN ONZE AANPAK

15. WE VERWERVEN LEVENSWIJSHEID

16. WE ONTDEKKEN OP EEN AANGENAME MANIER  

ONZE ZWAKHEDEN

 WWW.BUZZFEED.COM/MARITSAPATRINOS/WAYS-DOING-
THEATER-AS-A-KID-CAN-HELP-YOU-AS-AN-ADULT-SHOR
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Ieder van ons speelt vele rollen. En er wordt veel van ons verwacht. 
We moeten haast superhelden zijn, elk op ons eigen terrein. Welke rol je 
ook speelt, in het theater kan je ongegeneerd jezelf  zijn. En dat maakt je 
sterker. ‘Volksverheffing’ heette dat vroeger. ‘Empowerment’ heet het nu. 
Het podium wenkt voor iedereen. Zonder gêne op de scène!

‘Open Miserie’ - WTT humor
© Christophe Ketels

Zonder gêne op de scène!
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De volgende poll vind je op de website van OPENDOEK! 
Doe mee en lees het resultaat in het volgende nummer.

 meer info: www.opendoek-vzw.be

 
omdat ze niet tevreden zijn over hun 

uiterlijk (te dik, dun, klein...).

 
omdat ze extreme gevoelens moeten 

tonen.

 
omdat ze soms ‘echt’ moeten kussen. 

 
omdat ze soms ‘naakt’ moeten spelen.

33%

13% 15%

39%

Aantal respondenten: 82

Sinne: Ik was zo zenuwachtig. “Voordat 
je moet opkomen, sterf  je een beetje!” 
Ik trilde zo hard dat ik het glas dat me 
werd aangereikt niet kon aannemen. 
Eric gaf  me de raad om die zenuwen te 
gebruiken in het spel. Dat probeerde ik 
zoveel mogelijk te doen. Ik had het geluk 
dat ik in zo’n lieve en aangename groep 
terechtkwam. De andere spelers trokken 
me haast letterlijk mee op de scène.

Hoe bereid je dit voor?
Eric: De eerste weken is het nodig 
om tijd te nemen en alles rustig op te 
bouwen. Dat is een belangrijke schakel 
in het repetitieproces. De spelers moeten 
dan hun onzekerheid overwinnen.
Sinne: Ik heb tranen gelaten! Soms zie 
je het niet meer zitten en heb je geen ver-
trouwen meer in jezelf. Gelukkig gaven 
mijn collega-vrienden me de moed om 
mezelf  erdoor te slaan. Heel belangrijk 
was de feedback na de repetities.
Diane: We bleven vaak napraten op 
de set. We konden gezellig in de zetels 

zitten, met een flesje wijn erbij, als 
vrienden onder elkaar.

Is er een geijkte methode om de 
acteurs voor te bereiden?
Eric: Je moet de zwakke punten van een 
acteur als een sterkte zien. Die zwakte is 
vaak wat je uniek maakt als speler. Als 
regisseur moet je de spelers duidelijk 
maken dat ze je kunnen vertrouwen. Ik 
streefde een realistische speelstijl na. En 
ik denk dat dit gelukt is.

Was er wisselwerking tussen jezelf  en 
je personage?
Sinne: Je moet er altijd een kantje van 
jezelf  insteken, er een eigen draai aan 
geven. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn typische 
lach meegenomen in mijn personage.
Diane: Ik vond het moeilijk om te vloeken 
op de scène. Thuis ben ik altijd kwaad op 
mijn man als hij begint te vloeken en nu 
moest ik het zelf  doen. Dat heb ik toch 
even apart moeten repeteren, thuis in 
de woonkamer. Het begon me aardig te 

ACTEURS 
VOELEN ZICH 
HET MEEST 
GEGENEERD

De eerste keer
Fauve Deponthiere

Het vierde oor uit Olen is een warm gezelschap, vrienden onder elkaar. 
Ze zochten Eric Vanthillo aan om ‘Wie is er bang voor?’ te regisseren, een 
vertaling van het bekende stuk ‘Who’s afraid of  Virginia Woolf?’ van 
Edward Albee. Voor Sinne Crikemans was het de eerste keer dat ze op 
de scène stond. Haar medespeelster Diane Van den Heuvel had al meer 
podiumervaring. Maar deze voorstelling was anders: het publiek maakte 
deel uit van de scène, de acteurs speelden dus letterlijk tussen het publiek. 

En dan komt de moeilijke strijd: doe ik 
het of  doe ik het niet? Plots is er een 
kortsluiting in de hersenen en het hart, 
waardoor het actrice-zijn verdwijnt. Een 
ietsie pietsie opgelegd exhibitionisme 
wordt een hoge berg. Maken mannen daar 
minder commotie over? 
Vraag een vrouw om de rol van een 

Uit de comfortzone
Er zijn van die rollen die je als acteur uit 
je comfortzone halen, die je confronte-
ren met die innerlijke demon genaamd 
‘schaamte’. Misschien loop je wel tegen 
dat glazen plafond aan. Daar doorheen 
proberen te stoten, kan nogal wat frustra-
ties opwekken. Gelukkig krijg je als acteur 
alle tijd en ruimte om daar tijdens het 
repetitieproces mee te worstelen, en een 
regisseur die je er doorheen kan coachen. 
Je moet die schaamte leren loslaten, je 
gewoon durven smijten en op je bakkes 
durven gaan. 

Los laten
Kunnen loslaten is een gegeven waar veel 
mensen moeite mee hebben, gewoon al 
in het dagelijkste leven. Als acteur moet 
je je hier nog eens overheen zetten. Met 
een gezonde dosis schaamteloosheid 
lukt dat al wat gemakkelijker. Anderen 
hebben daar een flinke portie vertrouwen 

lukken toen plots de postbode aanbelde. 
“Het is enkel om iets af  te geven…” sprak 
hij, duidelijk geïntimideerd door wat hij 
zonet te horen kreeg. Toen wist ik pas 
zeker dat ik echt ‘in’ mijn personage zat.

Hebben jullie veel geïmproviseerd, of  
hielden jullie je eerder aan het script?
Eric: We volgden het script, omdat we 
te dicht bij het publiek stonden. Het 
publiek leidt al gauw de aandacht af, 
waardoor de spelers hun concentratie 
verliezen. Voor Sinne was dit moeilijk 
omdat ze vrijwel geen ervaring had. Zij 
is heel flexibel en dankbaar om mee te 
werken. Ze was sterk gemotiveerd en 
daardoor heeft ze veel bijgeleerd. 

Hoe kijken jullie er nu op terug?
Diane: Ik kreeg heel wat fijne reacties en 
ik ben heel trots dat ik het aandurfde. 
Sinne: De commentaren van het publiek 
waren ook heel persoonlijk: “Hoed af  dat 
je zoiets kan spelen!” Ik ben heel dankbaar 
voor wat ik heb bijgeleerd en voor de 
vriendschap. Ik kreeg veel meer zelfver-
trouwen dankzij deze ervaring op de scène.
Eric: Ik ben heel trots op de twee dames. 
Ik durf  als regisseur ook meer dan 
vroeger, uiteindelijk valt alles wel op zijn 
plaats. Je moet gewoon van de spelers 
houden en regisseren met passie. Op het 
einde van de rit is dit het mooiste cadeau 
dat je kan krijgen: “Ze staan er!”

Jezelf blootgeven
Frans Vanderschueren

“Als je maar niet denkt, dat ik in mijn bloot gat op die scène ga staan!” 
Een uitspraak die je als regisseur nogal eens hoort. Auteurs houden 
blijkbaar geen rekening met de ‘fijngevoeligheid’ van acteurs. Meestal 
zijn de actrices het slachtoffer van naakt- of  bijna-naaktscènes. Ook al 
zijn de scènes functioneel voor het stuk, toch is het voor hen moeilijk 
om het onderscheid te maken tussen de actrice en de vrouw die haar 
kinderen van school haalt. 

lepralijdster te spelen, of  een gehandicapte 
mongool, of  een kindermoordenares, of  
Osama Bin Laden, of  een heks, of… of… 
allemaal geen probleem. Dat mogen de 
bakker en de vrienden van het dorp wel 
zien. Naaktscènes doen ze het liefst ver 
weg. Vraag je iets te spelen waarbij ze hun 
eigen lichaam erotisch moeten gebruiken 

als lichaam en niet als wat-ze-zijn, dan 
krijg je problemen. Ik ben het eens met de 
filmactrice Liv Ullmann als ze zegt: ”Mijn 
borsten zijn geen actrices.” Wanneer dat 
het hoofddoel wordt, zit je inderdaad in 
het verkeerde genre. Maar soms is het 
noodzakelijk voor het stuk, de sfeer, de 
situatie, de handeling om een deel naakt te 
gaan. Dit komt niet zoveel voor. (Hoewel 
bij de huidige auteurs meer en meer.) Maar 
een bepaald stuk niet kunnen opvoeren 
omdat je geen actrice bereid vindt om zo’n 
rol te spelen, is erg.
Rollen waarin vrouwen in lingerie lopen 
zijn wel talrijk. Telkens geeft het mij als 
regisseur een pijnscheut als ik zie hoe 
preuts (ik bedoel ‘slecht’) er dan gespeeld 

wordt. Voor die gelegenheid haalt men 
dan grootmoeders onderbroek uit de kast 
om de eigen slip niet te moeten dragen 
en draagt men een bh van gewapend 
beton zodat men toch niet zou kunnen 
vermoeden wat verborgen is. Nochtans 
paraderen diezelfde vrouwen voor 
honderden mensen op het strand in bikini 
of  zonnen ze in monokini…

Naakte emotie
Even moeilijk is het om de gêne te 
overwinnen in sterk emotionele scènes, 
omdat je dan een  andere kant van jezelf  
blootgeeft. Een kant die men meestal als 
een essentieel deel van zichzelf  beschouwt 
en waarvoor men zich schaamt. Diep 
verdriet of  diepe haat laten zien aan tegen-
spelers of  publiek is niet zo eenvoudig. Het 
is zoveel gemakkelijker om een rol te spelen 

die ver van ons bed ligt. Want dan wordt 
de actrice of  acteur door het publiek niet 
geassocieerd met wie zij/hij echt is. Het is 
toch zo moeilijk om wie we echt zijn te laten 
zien. Andere moeilijke scènes hebben niets 
te maken met bloot of  diepe emoties, maar 
met seksualiteit. Kussen op een podium, 
elkaar aanraken aan meer intiemere delen, 
blijft nog voor velen een taboe. Hier hangt 
heel veel af  van de tegenspeler en hoe hij of  
zij zich als acteur gedraagt.

Alles kan met fijngevoeligheid
Uiteindelijk kan alles op de scène, als de 
regisseur zorgt voor een ontspannen sfeer 
en fijngevoelig omgaat met die scènes. Al je 
een niet-blote actrice een masturbatiescène 
laat spelen waarvan het publiek zegt: “hoe 
mooi, hoe ontroerend en hoe echt,” dan is 
er geen enkele reden om gêne te hebben.

Alle remmen los
Elise Linsen

Als acteur kan je jezelf  laten gaan in een personage, even iemand 
helemaal anders spelen, zijn wie je wilt, een masker opzetten 
waarachter je jezelf  kan verschuilen. En toch leg je daar ook een deel 
van jezelf  in, probeer je daar op een bepaalde manier net authentiek 
in te zijn. Je staat als persoon dan kwetsbaar op de scène, waar je 
wel eens geconfronteerd wordt met een zekere gêne, die meerdere 
vermommingen kent. De gêne om (geheel of  gedeeltelijk) naakt op 
het podium te staan, om je eigen fysieke grenzen te verleggen met een 
medespeler en dit op een overtuigende manier, om jezelf  emotioneel 
bloot te geven, om mensen een blik te gunnen in een deel van je ziel, of  
om jezelf  ‘belachelijk’ te maken. 

voor nodig. Zelfvertrouwen, maar ook 
vertrouwen tussen jou en je medespelers 
en regisseur. 

Ik vind het belangrijk om me goed te 
voelen in de groep, zodat je gewoon jezelf  
kan zijn. Als je die gêne overwint, schept 
dat een band met je medespelers en 
regisseur. In zekere zin wordt die groep 
van willekeurig samengebrachte mensen 
je nieuwe kleine familie. Zij zullen niet 
oordelen, maar je net de vleugels geven 
om die gêne te overwinnen. Je krijgt de 
vrijheid om eens lekker zot te doen. En 
eigenlijk is het maar een kwestie van je 
gewoon te amuseren op dat podium. Het 
speelplezier alleen al straalt af  op het 
publiek. Je hoeft er niet mee te zitten hoe 
het overkomt, of  dat je je zou moeten 
schamen voor iets. De sociaal ingebakken 
vooroordelen bestaan niet langer op de 
scène. En als het publiek er een beetje on-
gemakkelijk van wordt, is dat des te leuker.

‘Spotgeesten’ -  
De Reynaertghesellen 
© Christophe Ketels
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‘HÄN’ toont aspecten van het huwelijksleven 
die vrijwel altijd achter gesloten deuren 
plaatsvinden: seksualiteit, geboorte, ouder-
schap. Verbazend dat zo’n doorleefd stuk 
is ontstaan uit de koker van mid-twintigers 
die zelf nog geen gezin hebben. “We 
krijgen inderdaad meer geïnteresseerde en 
begrijpende reacties van ouderen dan van 
jongeren,” geeft Kimberly toe, “Om het stuk 
te smaken moet je wellicht enige levenser-
varing hebben. Dat we er in slagen zo diep 
te gaan, is het resultaat van vele gesprekken 
met onze productieleider Chiomara Wilrycx, 
toen we een wijntje zaten te drinken op mijn 
balkon in de zomer van 2014. We waren 
een van onze gebruikelijke socratische 
gesprekken aan het voeren, toen ze vroeg 
of ik samen met haar een voorstelling wilde 
maken. Zij is een redelijke expert op het 
gebied van ‘gender equality’ en feministisch 
gedachtegoed en al snel besloten we dat we 
daar iets mee wilden doen.”

M/V EN ALLES DAARTUSSEN
Markant aan dit stuk is dat de m/v-rollen 

Je kent waarschijnlijk wel ‘Festen’. Een 
familievader organiseert een feest om 
zijn 65ste verjaardag te vieren. Het feest 
loopt echter helemaal uit de hand. De 
maskers binnen de chique burgerlijke 
familie vallen af  en familiegeheimen 
worden blootgelegd. Racisme en incest 
verzieken de onderlinge verhoudingen. 
Dit stuk van Thomas Vinterberg vraagt 
veel van een toneelgezelschap om het 
verteerd te krijgen op scène, maar het is 
een parel! Daarom besloten we als kleine 
Oost-Vlaamse vereniging ons eraan te 
wagen. Het werden de heftigste repetities 
ooit, op het gênante af.     

You must love the guy.
De eerste lezing is net achter de rug, 
repetities beginnen op kruissnelheid 
te komen en we stoten op een eerste 
hindernis: een seks scène die ook voor 
een verkrachtingsscène kan doorgaan. 
Het ziet er best te doen uit, vrouw gaat 
liggen, man erop, broek laten zakken, 
ondergoed houden we aan. Dan komt de 
vader binnen en het koppel mag alweer 
recht springen. De regisseur geeft en-
thousiast richtlijnen: “Komaan, you must 
love the guy.” Iedereen wordt opgejut 
en de ploeg barst constant in lachen uit. 

Zoete taboes
Stefaan Deleeck

De Nederlandse Toneelgroep ZUT stond afgelopen 
zomer op Spots Op West met een voorstelling 

genaamd ‘HÄN’: een Fins woord dat zowel ‘hij’ als 
‘zij’ betekent. In dit stuk worden de mannelijke 

en vrouwelijke zielenroerselen schaamteloos 
blootgelegd. We peilen naar de motivatie en durf  

van acteurs Kimberly Krul en Teun Pelleboer.

voortdurend door elkaar worden gegooid. 
De vrouw wordt neergezet als een afwezige 
kostwinner die in het leger werkt. Maar ook 
als een verleidster, als bruid, zwanger… 
Het mannelijke personage is een tweestrijd 
tussen een macho-boy en een verant-
woordelijke vader met een uitgesproken 
vrouwelijke, zorgende kant. “Terwijl ik dit 
stuk schreef, probeerde ik met die clichés 
te spelen,” legt Kimberly uit, “Geen van 
beide personages is honderd procent man of 
vrouw. Vandaar dat ‘HÄN’ een toepasselijke 
titel is.” 
Teun beaamt dit: “Waar het vooral om gaat is 
dat de man en de vrouw zich opstellen in een 
rol die voor hun gender minder gewaardeerd 
wordt: de man speelt het heel emotioneel, 
wringt zich soms zelfs een beetje in een 
slachtofferrol. Terwijl de vrouw schaamteloos 
vreemdgaat en zichzelf daarvoor verdedigt 
met rationele, voor mannen zogenaamd aan-
vaardbare argumenten. Door de rollen om te 
keren, merk je plots hoe gênant dit is.”
“Opvallend is dat het publiek vaak méér 
gêne vertoont dan wijzelf,” ondervond 
Kimberly, “Het is daarom belangrijk dat het 
met voldoende humor wordt gebracht. Bij de 
eerste repetities voelden we ons zeer onge-
makkelijk. We hebben nogal wat repetitietijd 
verprutst en heel wat afgelachen. Maar dat 
werkt bevrijdend.”

DE SCHAAMTE VOORBIJ
“Wat ook helpt is enige overdrijving,” vindt 

“Gij vuile neger gij!” 
(en toen viel de repetitie stil)

Tania Vanden Bossche

Voel je bij de titel enige schaamte? Lees toch maar verder, want we willen een 
verhaal met je delen. Het kan in elk gezelschap gebeuren. Je kan tijdens de 

repetities plots in een storm terecht komen en dan rest je één ding: de zeilen 
snel in de juiste windrichting zetten en doorvaren.

Deels uit onwennigheid, deels omdat het 
ook grappig wordt. Wat uiteraard niet de 
bedoeling is met een dergelijke scène. 
Hoe lossen we dit op? Het koppel 
repeteert alleen verder. Een serene sfeer 
creëren is belangrijk. Ook de regisseur 
hoeft niet aanwezig te zijn. Acteur en 
actrice moeten eerst zelf  uitproberen 
wat kan en wat niet. Ze schieten ook 
meermaals in de lach, maar als je alleen 
repeteert, gaat dit even snel over.     
   
Hitlergroet
In het stuk is een zoon des huizes 
een dronkaard en een racist. Tijdens 
de repetitie moet die sfeer worden 
opgebouwd. Enerzijds heb je een feest 
met tal van acteurs in smoking die hapjes 
eten en een glaasje drinken, anderzijds 
heb je de zoon die de boel op stelten zet. 
En er wordt op scherp gerepeteerd. Het 
personage gebruikt heel scherpe taal 
om het contrast te vergroten met de 
rust van de keuvelende mensen op het 
feest. Improviseren mag. Er komt zelfs 
een Hitlergroet aan te pas. Plots valt de 
repetitie stil. Heel wat acteurs voelen zich 
niet meer thuis in die sfeer. Improvisatie 
of  niet, repetitie of  niet, ze geven er de 
brui aan. Ze kunnen zich niet vereenzel-

vigen met woorden die geroepen worden. 
Sommigen worden boos en vinden het 
deontologisch niet kunnen. Het wordt te 
gênant. Dan sta je daar, repetitie afgebro-
ken, sfeer weg en geen resultaat. 

Zwarte
Je denkt dat je dan alles hebt gehad, maar 
het kan nog erger. In het stuk doet een 
allochtone jongen mee. Je kan als gezel-
schap ervoor kiezen om een witte acteur 
zwart te schminken of  je werkt met 
een allochtoon. We zijn fier te mogen 
zeggen dat we een allochtoon konden 
strikken om de rol te spelen. Je kan 
het niet horen aan zijn taal, enkel zijn 
huidskleur verraadt zijn afkomst. Zijn 
enthousiasme en humor zijn sowieso 
een meerwaarde voor de ploeg. Ook zijn 
personage moet door de zoon des huizes 
worden uitgescholden. De meest racisti-
sche taal vliegt hem om de oren. Ook hier 
eindigt de repetitie abrupt. Medeacteurs 
kunnen er niet tegen en hijzelf  geeft toe 
dat het toch wel hard is als er rond je 
hoofd “Gij vuile neger” wordt gezongen.   

Vriendschap
We hebben de repetities stil gelegd, want 
verder doen had geen zin. Racistische 
uitspraken, elke vorm van provocatie 
en alles wat buiten de lijntjes kleurde, 
stootte op weerstand. Je merkte ook 
een generatiekloof, waarbij de jongeren 
het relativeerden maar de ouderen 
helemaal niet. En je zat met het gegeven 
van een allochtone acteur die zich ook 
niet meer goed voelde in zijn vel. De 
ploeg koos toen om opnieuw als ‘ploeg’ 
samen te komen. We lasten een repetitie 
af, hebben ons samen aan tafel gezet 
en hebben gepraat met elkaar. Echt 
praten, dus ook luisteren naar elkaar. 
Wie stoorde zich aan wat? Hoe kwam 
dat? Hoe voel je je daarbij? Het werd 
een intense vergadering, maar zeer 
waardevol. Meer dan ooit werd de ploeg 
opnieuw één ploeg. De vriendschap 
primeerde opnieuw. We hebben beseft 
dat je dat als vereniging eigenlijk te 
weinig doet. Je moet niet wachten tot het 
gênant wordt. ‘Festen’ werd één van onze 
top producties.     

‘Hän’ - Toneelgroep ZUT
© Luk Dombrecht

‘Festen - De Vliegende Ster
© Christophe Ketels

Teun, “Het is belangrijk tijdens het spelen 
af en toe aan overacting te doen, over de 
top te gaan en niet in de schaamte te blijven 
hangen. Na een tijdje ga je zo op in je rol, 
dat je al die mannen- en vrouwenzaken heel 
normaal begint te vinden – wat het ook is.” Er 
zitten nogal wat seksscènes in het stuk. Niet 
vanzelfsprekend om te spelen, lijkt ons. “De 
eerste scène is nadrukkelijk ongemakkelijk, 
maar ook grappig,” lacht Kimberly, “dat 
maakt het verteerbaar zowel voor spelers 
als publiek.” Teun vult aan: “Vooral de scène 
waarin de vrouw moet opbiechten dat ze is 
vreemdgegaan, is heel ongemakkelijk voor 
Kimberly. Haar personage moet dan een 
aantal handelingen ondergaan die werkelijk 
heel gênant zijn. Maar we kennen elkaar zeer 
goed en we zijn al heel lang goede vrienden, 
dat helpt.” We vragen ons af of het voor 
jongeren makkelijker is om zich spontaan 
over de gêne heen te zetten. “Niet akkoord. 
Als je jong bent, maak je je volgens mij nog 
meer druk om wat anderen van je vinden. Ik 
denk dat oudere acteurs zich daar niet zoveel 
meer van aantrekken.” Vanwaar dan die 
drang en durf om een voorstelling als ‘HÄN’ 
op de scène te brengen? “Het is interessant 
om taboes open te breken, want het is nooit 
helemaal wat het lijkt. Daarom vinden we het 
belangrijk om over die taboeonderwerpen te 
blijven praten. En erom te lachen, natuurlijk!”

 hän teaser: www.youtube.com/
watch?v=wgdul50z_js
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De meeste mensen stappen door het 
leven – en dus ook op het podium  – met 
een aangeboren schaamtegevoel. Wellicht 
bestaan er wijze boeken om het nut of het 
tegendeel daarvan te beschrijven.
Een belachelijke tuimelperte op een trap 
na een mislukte poging om lenigheid te 
demonstreren, een onhandigheid met 
een kantelende koffiekan, een foute 
wurggreep, het stuntelen aan een weerbar-
stig slot, het vergeten van een belangrijke 
brief… kunnen voor schaamrood op de 
wangen en onbedoelde hilariteit in de zaal 
zorgen. 

Wie onvoldoende zijn tekst studeert, moet 
niet verwonderd zijn dat hij in een akelige 
‘trou de mémoire’ sukkelt. Niet alleen sta 
je dan zelf te blinken, maar je bewijst er de 
tegenspeler evenmin een dienst mee. Het 
kan nochtans iedereen overkomen, ook de 
meest gereputeerde beroepsacteurs. Voor 
zover die voorhanden zijn, functioneren 
hersenen zeer complex. Meestal gebeurt 
zo’n black-out als men het niet verwacht. 
Wat improvisatie en tegenwoordigheid van 
geest kunnen de zaak redden.

Bart en René zijn gereputeerde acteurs. 
Ze willen beiden altijd de hoofdrol met 
jaloersheid en ongezonde na-ijver als 
gevolg. In een historisch stuk krijgt Bart 
de glansrol: een generaal. René zal zijn 
adjudant spelen. Op een bepaald moment 
moet René een document overhandigen 
dat Bart voorleest. Vermits hij hem kan 
aflezen, memoriseert Bart die tekst niet. 
René acht zijn moment gekomen om Bart 
eens serieus in nesten te werken en diens 

PIER
We beginnen bij Die Ghesellen in Deerlijk 
met het heerlijke ‘Pier’, geschreven door 
Gentenaar Jan Sobrie. Het stuk speelt zich 
af in een typische Vlaamse volksbuurt en 
vertelt het verhaal van ‘een rare gast’, een 
buitenbeentje die in een nieuwe buurt 
komt wonen en bij de bewoners heel wat 
vragen oproept over zijn afkomst en wat 
zijn bedoelingen zijn. Regisseur Hilde Van-
derstraeten kiest voor een sober stilistisch 
decor, zoals we dat van haar gewoon zijn. 
We zien drie ‘huizen’, waarvan er twee een 
doorzichtige wand hebben en één niet, het 
middelste, dat van Pier zelf. Door gebruik 
te maken van verschillende kleuren licht, 
zien we diverse locaties (het huis van 
Pier, een café, IKEA, enz.) of emoties. Het 
stuk bestaat vooral uit de verhalen van 
Pier, afgewisseld met dialogen of korte 
monologen van andere personages. Door 
Pier geleidelijk aan uit te lichten met enkel 
een douchelicht, wordt de dreiging die van 
het personage uitgaat, almaar duidelijker. 
De atonale muziek, afgewisseld met rock-
muziek en toonladders van de saxofoon 
van de vriendin van Pier, geven het stuk 
een perfecte sfeer mee. Net lang en 
boeiend genoeg, staat deze voorstelling 
garant voor een aangename theateravond.

Kurt Velghe

Als je veel theater ziet, lijkt het vaak alsof  je een 
wereldreis maakt in eigen land. Onze hobby brengt 

ons van Zwevegem naar Izegem en van Westouter 
naar Antwerpen om ons daar onder te dompelen in 

de sfeer van Amerika, Frankrijk, of  God weet welk 
ander land of  vreemde cultuur nog. 

is zeker geen evidentie om een thriller 
geloofwaardig op een scène te brengen. 
Een paar effecten zijn goed gekozen en 
getimed (het luik dat naar beneden valt, 
de ‘spoken’ in tegenlicht, het verhaal 
waarbij een ‘spook’ zogezegd van de ene 
deur naar de andere wandelt, enz.).

ECHTELIJKE ILLUSIES
Uiteindelijk komen we terug thuis, zo 
dachten we, maar dit was buiten de creatie 
van het Zwevegems Teater gerekend die 
ons onmiddellijk naar Frankrijk brengt met 
‘Echtelijke illusies’ van Eric Assous. Jeanne 
en Maxime zijn een op het eerste gezicht 
gelukkig getrouwd koppel. Allebei hebben 
ze wel eens een scheve schaats gereden, 
maar zonder erg. Tot Jeanne op een dag wil 
weten hoeveel het er precies waren. Maxime 
zoekt steun bij zijn vriend Claude, maar ook 
Jeanne heeft een goede relatie met Claude, 
want wekelijks gaan zij samen tennissen. 
Alle personages lijken een verborgen 
agenda te hebben en zijn niet direct van 
plan die prijs te geven. Beetje bij beetje 
komt de waarheid aan het licht in deze mooi 
opgebouwde komedie, geschreven als een 
thriller. Een prachtige tekst, vertaald door 
Jef Depaepe, tevens regisseur van dienst.

Iedere theatervoorstelling houdt telkens 
een kleine reis in. Je reist van je eigen 
woonplaats naar een andere stad of 
gemeente en daar word je meegenomen 
naar nog een andere wereld, hetzij rea-
listisch, hetzij fictief. En dat is nu net de 
magie van de illusie. Het theater slaagt er 
meestal in om ons even onze eigen dage-
lijkse realiteit te doen vergeten.

Het land en de wereld rond
FREETOWN
Onze reis door het theaterlandschap 
brengt ons vervolgens naar Aalst, waar 
Theater Pact ‘Freetown’ brengt. Dit stuk 
van de Nederlander Rob De Graaf situeert 
zich in Zuid-Afrika. Drie Europese vrouwen 
brengen hun vakantie door in een resort 
in Freetown, te midden van de grootst 
denkbare ellende. Die ellende wordt 
bewoond door mooie, jonge en gespierde 
zwarte mannen en daar is het hen om te 
doen… Als één van de vrouwen buiten het 
resort terecht komt, wordt het decor, een 
doek dat een eiland in de oceaan voorstelt, 
neergelaten en krijgen we de achterwand 
te zien bestaande uit vodden en afval. Op 
die manier wordt het contrast weergege-
ven tussen de weelderige levensstijl van 
de dames en de armzalige omstandighe-
den waarin de ‘locals’ vertoeven.

SPOOKTREIN
Toneelgezelschap Klokke speelt in een 
Parochiaal Centrum in Gent, waar de tijd 
ergens midden de jaren zeventig is blijven 
stilstaan. Al van bij het binnenkomen, 
word je ondergedompeld in een vreemd 
vintage-sfeertje. De ontvangst is hartelijk 
en gelegenheidsacteurs, vermomd als 
stationsbediende en perronchef, geven 
het beste van zichzelf. We nemen de trein 
naar een verlaten stationnetje in Engeland. 
Hier begint het verhaal van ‘De Spooktrein’ 
van Arnold Ridley. Vijf mensen stranden 
in een verlaten stationnetje en worden er 
ontvangen door de lokale stationschef. 
Deze raadt hen ten stelligste af daar 
de nacht door te brengen en vertelt de 
lugubere legende van de spooktrein. Het 

De draad 
kwijt

Walter Samoy

Misschien wensen we het onze ergste vijand toe, maar we 
bidden dat het ons bespaard blijft, dat verwoestende gevoel 

van liever weggedoken te zitten achter een ijsschots op de 
Zuidpool dan voor honderden ogen af  te gaan op de glorievol 

gedroomde planken.

reputatie wat te besmeuren. Hij reikt een 
blanco document aan. Bart verbleekt, 
doorziet de smerige zet van zijn valse 
concurrent. In een zalig moment van luci-
diteit geeft hij het document terug en zegt: 
”Adjudant, ik beveel je dit voor te lezen.” 
Ja… wie een put graaft voor een ander…

Spelsituaties die met lichamelijkheid te 
maken hebben, liggen heel gevoelig. Bij 
de ene al meer dan bij de andere. Intimi-
teit is een delicate kwestie. Een innige 
omhelzing met zoenen of een vrijpartij 
kunnen al voor problemen zorgen. De 
eigen gevoeligheden halen het dan op die 
van het te spelen personage. Zeker als 
een hoop familie, vrienden of bekenden 
toekijken. Maar wie geen geloofwaardige 
zoen kan geven of een vrijpartij spelen, 
gaat beter vissen. 

Een naakt lichaam kan prachtig zijn. Het 
mijne misschien iets minder dan dat van 
een jonge steractrice, maar toch… Laat 
ons niet puriteins flauw doen. Weinig 
amateurs aanvaarden die opdracht. Laten 
we aannemen dat het verzoek van de 
regisseur terecht is. ‘Verantwoord bloot’ 
heet dat dan, een meerwaarde voor de 
voorstelling, we willen een schok teweeg 
brengen.

Hoever kan je daarin gaan? Kan je als 
acteur zo’n opdracht weigeren? Moet je 
als regisseur zo’n weigering aanvaarden? 
Is dat bij de keuze van het stuk en de cast 
grondig doorgepraat?
Wie zich niet lekker voelt in zijn rol, zal er 
meestal niet veel van terecht brengen.

‘Vrijdag’ - Zwevegems Teater
© Jef Depaepe

‘Oblivium’ - De Theaterfactorij
© Christophe Ketels
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Pop met potentie
Tuur Devens

In het figurentheater kan alles. Het ene moment is het personage 
een oude grijsaard, om dan in één tel in het verleden te zwieren als 

een dartelende flierefluitende casanova. En één seconde later is hij 
al gemetamorfoseerd in een krakkemikkige duivel. Ook qua spel 

kan alles. Zonder gêne kan het hoofdpersonage het hele stuk met een 
erectie rondhuppelen om dan liters kleverige melk te produceren. 

Alles dat je in het mensentheater niet realistisch kunt tonen, wegens te 
afgrijselijk of  zo, kan in figurentheater. Hoofden van geliefden worden 
passioneel en zonder scrupules afgehakt, bloed spuit naar alle kanten! 

Met een lange ooohh-gil maakt de zaal zijn afschuw kenbaar, maar na 
deze eerste emotionele reactie komt het publiek direct tot het besef  dat 

het allemaal niet echt is, en dus niet zo erg als het wel leek. 

In het figurentheater kan alles en het 
wordt nog gewaardeerd ook. Als het 
goed gebracht wordt. Dat is natuurlijk 
een vereiste. Maar dat geldt voor elke 
vorm van performance en theater. Van 
groots opgezette groteske en burleske 
stukken als ‘Labyrint’ van Froe Froe 
en Theater Tieret tot het poëtische spel 
met vingerpoppetjes van hoofdjes van 
klei door het Spaanse Patio Teatro. 

‘Weg van waan’
De Nederlandse theatermaker Fred 
Delfgaauw toonde in 1985 in zijn ‘Weg 
van waan’ hoe een trouwe Macbeth 
in een monster kan veranderen. In 
de proloog illustreert hij dat met 
een babypop. Schattig simmend en 
waggelend op zijn beentjes com-
municeert de babypop met de speler, 
de manipulator. De baby wil steeds 
opnieuw op diens knie kruipen, maar 
de volwassen man heeft er na een tijd 
genoeg van. De baby duidelijk niet, die 
wil meer en zet het op een schreeuwen. 
De man deukt het hoofd van de baby 
in, waardoor die er uit komt te zien als 
een agressieve en gevaarlijk blazende 
jonge man. Als publiek aanvaarden we 
dat, meer nog: we vinden dat prachtig. 
Wat doet Fred Delfgaauw eigenlijk? 
Hij weet door zijn spel de toeschou-
wer mee te trekken in het geloof  dat 

die pop een echte baby voorstelt. We 
weten dat het een pop is, een stuk 
zachte plastic. Maar we gaan mee in die 
fantasie, wij gaan mee in die code. Door 
op het hoofd te stompen, doorbreekt 
Delfgaauw die code. We worden ons 
weer abrupt bewust dat de baby maar 
een pop is, een stuk speelgoed, een ding 
van plastic. 

 youtube/freddelfgaauwmetbaby

Coderen en decoderen
Figurentheater is een spel van ‘coderen 
en decoderen’. Daaraan ontleent het 
zijn kracht. Wij weten dat het mannetje 
maar bestaat uit wat houten latjes met 
stukjes stof  er om heen, dat zijn hoofd 
een klompje papier-maché is, en dat 
al die andere dingen die zogezegd 
leven en bezield zijn, van plastic en 
piepschuim zijn. Maar we gaan in onze 
fantasie helemaal mee met de perso-
nages. Als theater bedrog is, dan is figu-
rentheater dubbel bedrog. In het men-
sentheater speelt een acteur iemand 
anders. In het figurentheater speelt een 
speler met ‘iets’ dat ‘iemand anders’ is. 
Dat kan een pop zijn, een evenbeeld of  
archetype van de mens, een dier, een 
monster. . . En heel bijzonder: een pop 
kan een baby zijn, een hond, een muis. 
Een echte peuter een serieuze rol laten 
spelen op de scène, is niet haalbaar. 

Ook een hond krijg je niet avond na 
avond zo ver. Maar dat kan dus wel in 
figurentheater. In ‘De Wand’ van Ulrike 
Quade speelt een hond een hoofdrol. 
Een hond, die (net) echt is, die leeft. . .

De speler zit in zijn poppenkast 
verscholen, of  beter zat, want al meer 
dan een halve eeuw verschijnt hij of  
zij steeds meer buiten de kast. Al dan 
niet in een black box, dus onzichtbaar, 
of  in het zwart gehuld, zoals bij het 
bunraku-spel van de Japanners, waar 
ze met drie man een pop bedienen. De 
speler kan ook gewoon zichtbaar zijn. 
Als hij of  zij goed manipuleert, gaat alle 
aandacht van de toeschouwer naar het 
gemanipuleerde object, of  dat nu een 
koffiepot, een wc-eend, een draak, een 
engel, een herderinnetje, een hondje is. 
Vaak is de manipulator dan voor de pop 
een antagonist van vlees en bloed. 

Een pop is een ideale acteur.
Meer dan honderd jaar geleden stelde 
theatermaker Edward Gordon Graig 
dat een pop veel meer theatrale kracht 
heeft dan een gewone acteur. Meer nog: 
De pop is de ideale acteur. De pop heeft 
geen last van fysieke mankementjes, 
van darmstoornissen en liefdes-
verdriet. Een pop hoeft zich niet te 
schamen voor zijn uiterlijk, lichamelijk 
ongemak, hoeft niet bang te zijn dat hij 
ongegeneerd een wind laat op de scène, 
dat hij struikelt. Doet hij dat wel, dan 
kan de bespeler de pop de schuld geven, 
en de pop zal de speler beschuldigen. 
Zo treft dus niemand schuld. Dat geeft 
een veilig gevoel. Gêne is dus in het 
figurentheater totaal overbodig.  

(Tuur Devens is theaterrecensent in 
o.a. De Bond, www.theaterkrant.nl, 
Wereld van het Poppenspel.)

 meer figurentheater: 
www.figurentheatervlaanderen.be

“ De pop is de  
ideale acteur.”

‘Oblivium’ - De Theaterfactorij © Christophe Ketels
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Miloš Forman (bekend van ‘One flew over 
the cuckoo’s nest’) was aanwezig bij de 
première in London en wist, naar eigen 
zeggen, meteen dat hij dit stuk wou 
verfilmen. En dat geschiedde in 1984, 
met succes. De film kreeg maar liefst elf 
Oscarnominaties en verzilverde er acht, 
waaronder die voor Beste Film, Beste 
Regie, Beste Scenario en Beste Mannelijke 
Bijrol. 

In het stuk van Peter Schaffer speelt 
Salieri (de Weense hofcomponist), in de 
film meesterlijk vertolkt door F. Murray 
Abraham, een belangrijke rol. Hij wordt 
gek van jaloezie als hij beseft dat hij nooit 
zo goed zal worden als Amadeus. Daarom 
besluit hij om Amadeus zoveel mogelijk te 
isoleren van zijn medemensen en vrouw 
Constanze. Zo manipuleert hij hem gelei-
delijk aan richting geestelijke en lichame-
lijke uitputting. Salieri is als antagonist 
minstens even belangrijk als Mozart zelf, 
misschien nog belangrijker. Dus de acteur 
die deze rol speelt, moet uitzonderlijk 
goed zijn. Zo zagen we in ‘Amadeus’ van 
Loge 10 een magistrale Peter Van de Velde 
als Salieri. Hij transformeerde schijnbaar 

AMADEUS
Kurt Velghe

Na het gigantische succes van ‘Equus’ (1973) begon Peter Schaffer aan ‘Amadeus’. Ook dit stuk is gebaseerd 
op ware gebeurtenissen, maar ook hier vermengt Schaffer waarheid en fictie en maakt er een nieuw 
geheel van. Het werd voor het eerst opgevoerd op 2 november 1979 in het National Theatre in London. Op 17 
december 1980 ging het dan in première op Broadway (met o.a. Ian McKellen als Salieri) en ook hier werd 
het een gigantisch succes. 

FILM EN THEATER

probleemloos van de jonge naar de oude 
Salieri en terug, dit door een cape aan en 
uit te doen en door kleine nuances in de 
grimmigheid van zijn spel. Van de Velde is 
wellicht één van de meest onderschatte 
acteurs van dit moment, maar hier liet hij 
zien hoe getalenteerd hij wel is. Bij de 
creatie van het Zwevegems Teater werd 
Salieri door twee acteurs gespeeld. Dit is 
altijd moeilijk omdat de ene acteur andere 
accenten legt dan de andere. Ook de 
rollen van Mozart en zijn vrouw Constanze 
zijn van groot belang voor een goede 
afloop van dit stuk. In de film was Tom 
Hulce weergaloos. Bij Loge 10 nam Jelle 
Clymans die rol voor zijn rekening en bij 
het Zwevegems Teater Stijn Vandenhende. 
Beiden deden dat voortreffelijk.

De film baadt in het licht zolang het goed 
gaat met Mozart, maar wordt duisterder 
en grimmiger naarmate de film vordert. 
Ook op scène kan je uiteraard spelen met 
de belichting. Zo maakte het Zwevegems 
Teater veelvuldig gebruik van kleuren. 
Film heeft het grote voordeel dat je op 
locatie kunt gaan filmen. De film speelt 
zich dan ook af in kastelen, theaters en 

weelderige huizen. Op scène moet je 
dit creatief aanpakken. Het Zwevegems 
Teater hield het bijzonder sober en 
koos voor wat zetstukken, wat eigenlijk 
bijzonder goed werkte. Een koor mar-
cheerde op en van de scène om de muziek 
van Mozart ten gehore te brengen. Bij 
Loge 10 werden zetstukken heel vlot op 
en van de scène gebracht of gedraaid. 
Hierdoor kreeg je constant de indruk je op 
een andere locatie te bevinden, zonder dat 
de vlotheid van het geheel in het gedrang 
kwam.

‘Amadeus’ vertelt het deels fictieve verhaal 
van de laatste jaren in het leven van 
Mozart. Zowel film als theater hebben hun 
sterke en zwakke punten. Bij dit stuk blijkt 
duidelijk dat creativiteit een belangrijke 
rol speelt. Zowel de film als beide creaties 
slagen erin dit stuk geloofwaardig te 
brengen met de beschikbare middelen. Je 
kan je de vraag stellen wie het het mak-
kelijkst had: Forman met zijn megabudget, 
Loge 10 met professionele acteurs en 
entourage, of het Zwevegems Teater dat 
het met veel minder moet stellen. Ik laat 
het in het midden.

Het stuk speelt zich af op het dak van 
een bedrijfsgebouw waar de werkne-
mers stiekem komen roken. Het heeft al 
twee jaar niet geregend, de mensen zijn 
radeloos en de aanhoudende wind maakt 
hun hoofden dol. Ze zijn er rotsvast van 
overtuigd dat alles opnieuw beter zal gaan 
na de regen. In twaalf scènes volgen we de 
gebeurtenissen tijdens de laatste dagen 
voor de regen, of zijn het de gebeurtenis-
sen die leiden tot de regen?  
Acht (naamloze) personages werken voor 
hetzelfde succesvolle bedrijf, elk met hun 
verhaallijntje. Het bedrijf hanteert een 
strikt anti-rookbeleid, maar gaandeweg 
lijkt het wel alsof iedereen rookt…

ALTERNATIEVE REALITEIT
Het stuk baadt in een postapocalyptisch 
sfeertje. Het klimaat is duidelijk om zeep 
en onvruchtbaarheid bij vrouwen begint op 
te duiken. De mensen zijn hun realiteitszin 
kwijt en banale dingen lijken belangrijker 
dan het leven zelf, dat nochtans letterlijk  
aan hun voeten ligt. 
 
Toch schetst ‘Na de regen’ geen catas-
trofaal toekomstbeeld, alles speelt zich 
eerder af in een andere realiteit dan in 
onze toekomstige. Om die realiteit te 
creëren worden elementen van het sur-
realisme gebruikt zoals de vele droom-
beelden, of de absurde wendingen in de 
dialogen of gebeurtenissen. 

Na de regen…

VERBODEN TE…
Dit stuk is geschreven op het moment dat we 
nog allemaal lustig zaten te roken aan ons 
bureau. Een algemeen rookverbod was toen 
redelijk absurd en ondenkbaar. Om hetzelfde 
effect te bereiken zou je het rookverbod 
kunnen veranderen in bijvoorbeeld een kof-
fieverbod. Dat de personages dus stiekem 
aan een kopje koffie gaan lurken op het dak. 
Het is ook geen toeval dat alle personages 
geen naam hebben, maar enkel genoemd 
worden naar hun functie in het bedrijf. Ze 
vertegenwoordigen meer een bepaald type 
werknemer, een hele groep, dan een uniek 
karakter. Hun rookpluimen kunnen symbool 
staan voor de schouwpijpen die de klimaat-
verandering mee veroorzaken. Er schuilt ook 
een maatschappijkritische noot in. “Is de 
mens wel gemaakt om te werken? En wat doe 
jij? Doe je eraan mee of waag je de sprong? 
Zou jij wachten tot het regent?”

ENSCENERING
Ook qua enscenering is dit stuk een mooie 
uitdaging. Er zijn de vele technische 
vereisten zoals regen, wind, overvliegende 
en crashende helikopters, een uitgebreid 
gamma aan geluidseffecten… Daarnaast 
zijn alle personages gefascineerd door 
de hoogte van het gebouw en voelen ze 
de aantrekkingskracht van de oneindige 
diepte. Het is daarom heel belangrijk dat de 
toeschouwer zich mee kan verplaatsen naar 
het dak van het gebouw. Een zeer realistisch 

vormgegeven dak als speelvlak lijkt dan 
ook aangewezen, maar mag er niet knullig 
uit zien. De omgeving van het gebouw is 
minder voor de hand liggend. Rond het 
gebouw kan een zwart gat zijn, of een zeer 
realistische skyline van een metropool, 
maar ook een surreëel beeld kan. Inspiratie 
opdoen bij Dali is misschien wenselijk (de 
schrijver is uit dezelfde streek afkomstig), 
maar ook bij de decors in films als ‘Sin City’ 
of ‘Batman’ of in de shows van Alex Agnew. 
De surreële beelden zijn niet noodzakelijk. 
Denk maar aan de films van David Lynch. 
Deze slaagt erin om surrealisme te creëren 
in een gewone, heel reële wereld.

UNIEK MAAR VEEL GESPEELD
‘Na de Regen’ is een uniek stuk  met een 
bijzondere beklemmende sfeer en een 
haast filosofische inslag. Het klinkt zwaar, 
maar het blijft allemaal luchtig en begrij-
pelijk. Het dak is toegankelijk voor iedere 
toeschouwer, alleen komt er na de regen 
waarschijnlijk alleen maar meer regen in 
plaats van zonneschijn…

Wie ging je voor? Toneel Heverlee, Theater 
TRAC, KKVT Harlekijn, Theatergezel-
schap SJATO ‘84, Multatuliteater Gent, 
Toneelkring Salvator Wieze, Toneellabo 
Arlecchino Lier.

 al de besproken teksten kan je 
ontlenen via www.theaterbib.be

KLASSIEKERS GEFILEERD

Veellezers Wim Van Leemput en Ellen Asaert banen zich een weg door de 
theaterbib op zoek naar ‘klassiekers’ en  fileren ze tot hapklare brokken. 
Deze keer: ‘Na de regen’ van Sergi Belbel.

‘Na de regen’
© Lieve Lemmens
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Geloofwaardigheid lijkt een codewoord 
in deze transformatie. Als acteur wil je 
geloofwaardig zijn, de toeschouwers 
overtuigen van je rol. Het publiek moet 
kunnen geloven in die tijdelijke leugen die 
je ze voorschotelt. Bij geloofwaardigheid 
denken we snel aan een naturalistische 
stijl, maar dat hoeft uiteraard niet. Niet 
elk stuk, of elke regisseur, verwacht een 
acteerprestatie met een groot ‘naturel’. 
Soms past net overdrijving, groots acteren, 
of Brechtiaans (afstandelijk) spelen. Maar 
ook dat moet geloofwaardig zijn. Overac-
ting kan dus, maar enkel als dat bij het 
stuk en de regie past. 

Acteren is een vak, een métier dat ervaring 
vereist, inlevingsvermogen en een grote 
portie verbeelding. Herinner je je hoe 
je als kind een hele fantasiewereld kon 
oproepen zonder enig attribuut? We raken 
het grotendeels kwijt naarmate we ouder 
worden. Hoe naïef het ook mag klinken, 
die verbeelding werkt. Als acteur moet je 
de context, de situatie er grotendeels bij 
fantaseren. Alleen dan kan je reageren, 
en niet alleen doen alsof. Want acteren 
is ook luisteren en kijken. We zien niet 
graag acteurs simpelweg tekst opzeggen 
zonder ingeleefde emotie. Acteurs zijn er 
in het moment. Ze luisteren naar wat de 
medespelers zeggen, kijken wat ze doen 
en reageren daarop. Alleen dan is het spel 
waarachtig en kan je bovendien inspelen 
op onverwachte situaties. 

Die inleving en inbeelding kan helpen 
om ook de gêne te overwinnen, zeker als 
je nog niet lang speelt. Acteren dwingt 
je tot het zeggen en doen van dingen 
die je anders publiekelijk misschien niet 
zou doen. Het is dus soms een uitdaging 
om niet volledig vervreemd te raken van 
je personage. Het is interessant om te 
zoeken naar raakvlakken tussen je eigen 
persoonlijkheid en die van je personage. 

Toen een ‘gekke’ regisseur mij vroeg een 
40-jarige, onderdrukte moeder te spelen, 
had ik meteen door dat niets daarvan 
binnen mijn comfortzone zou vallen. In het 
dagelijkse leven ben ik een goedlachse, 
bebaarde jongeman die met een optimisti-
sche bril door het leven gaat. 

GEEN JEANET
Zo’n vrouw worden, die dan nog ‘Jeanne’ 
heet, – ik gebruik bewust niet ‘spelen’ 
– heeft me heel wat moeite gekost. Het 
mocht niet platvloers worden, geen ‘voil 
jeanet’. Geloofwaardig en toch grappig. 
Ik heb vrouwen geobserveerd in hun 
doen en laten. Filmpjes opgezocht op 
internet, voor de spiegel belachelijk 
staan doen, mijn stem opgenomen en 
noem maar op.

De eerste keer dat ik het oubollige bol-
lenkleedje, de blonde langharige pruik 
en de vrouwenschoenen aandeed, leek 
ik de constante blikken van de medespe-
lers te voelen. Er werd gelachen. Was het 
‘uitlachen’ of ‘lachen met’? Een onzeker 
gevoel maakte zich van me meester. Alsof 
ik in mijn blootje stond. Het proces was 
begonnen, een eerste deel mannelijkheid 
ging verloren. 

Benen kruisen bij het zitten, niet te diep 
bukken, komt mijn bilspleet vanonder 
het kleedje, terwijl ik doorgaans moet 
oppassen dat die er niet bovenuit komt. Op 
zoek gaan naar een gepaste stem: niet te 
oud, of het vrouwelijke, 40-jarige publiek 
voelt zich aangesproken. Niet te jong, of 
mijn geloofwaardigheid gaat verloren. 
Alweer een deeltje mannelijkheid werd uit 
mijn lijf gezogen.

Gelukkig kon ik nog steeds als man thuis-
komen, het gras afrijden en de vuilnisbak-
ken buiten zetten. Thuis liet ik de rol vallen 
als een baksteen. Ik wou mezelf zijn. Toch 
kwam er tijdens mijn alledaagse activitei-
ten meer en meer ‘Jeanne’ naar boven. Ik 
wérd Jeanne. 

Eline Van de Voorde 

Acteren betekent bekeken worden en dat gaat 
ongetwijfeld gepaard met een vorm van gêne of  

faalangst. Wanneer er zoveel ogen op je gericht zijn, 
wordt je zelfbewustzijn aangescherpt. Een beetje 
zenuwen doet geen vlieg kwaad, zelfs de grootste 

acteurs raken het immers moeilijk kwijt, maar 
verlammende stress valt te vermijden. Moet een 

acteur zich dan inleven in zijn rol, transformeren in 
die ander die hij moet spelen?

Acteren is 
transformeren

Je brengt het wat dichter bij jezelf, zodat 
je beter en dieper in je rol kan komen. 
Uiteraard zijn herhaling en repeteren 
belangrijk. Wie zijn tekst niet beheerst, 
valt al snel door de mand. Ken je tekst, 
maak ze eigen en maak desnoods kleine 
aanpassingen om het dichter bij je eigen 
manier van spreken te brengen. Acteren 
is echter meer dan tekst opzeggen. Doe 
onderzoek naar de context van het verhaal 
(de periode waarin het zich afspeelt, de 
cultuur, de politieke context…), het thema 
van het stuk, de psychologie van de 
personages. De tekst is maar het begin. Je 
moet ook begrijpen wat er niet letterlijk in 
vermeld staat. 

Daarnaast zijn er tal van oefeningen om 
als beginnende acteur beetje bij beetje de 
gêne te overstijgen en op te gaan in het ac-
teerspel. Neem dan ook wat risico’s tijdens 
het repetitieproces, oefen voor verschil-
lende publieken, probeer verschillende 
stijlen of tekstzegging uit. Mislukken en 
falen hoort bij repeteren. En wanneer een 
repetitieproces een eind gevorderd is, kan 
ook de kledij/het kostuum helpen om in 
je rol te komen en te blijven. Dat kan ook 
gaan over een houding die je aanneemt 
die het personage compleet maakt, of de 
manier van spreken, je stem… Het mag 
echter geen gimmick of karikatuur worden, 
maar het kan helpen om te transforme-
ren, de rol met jezelf te doen versmelten 
tijdens het spelen. 

Het klinkt evident, maar je focussen op 
die schaamte op de scène helpt je niet 
vooruit. Hoe meer je ze in de verf zet, hoe 
moeilijker het wordt om er vanaf te raken. 
Acteren is zoeken naar een zelfbewustzijn 
dat net groot genoeg is om te weten en te 
voelen wie je speelt en tegelijkertijd alert 
te blijven en te reageren op de ander met 
wie je speelt, en de omgeving waarin je 
vertoeft.  

“ Acteren is zoeken  
naar een 

zelfbewustzijn.

Vrouw met ballen
GELOOFWAARDIG VROUW-ZIJN
Na wekenlange repetities, het was voor mij 
niet gemakkelijk om in mijn rol te geraken, 
stond de generale week voor de deur. Voor 
de eerste keer op scène. Met licht, geluid, 
decor, maar vooral: testpubliek. Ik had totaal 
geen idee of ik een geloofwaardige vrouw 
was. Collega-acteurs en regisseur verzeker-
den me van wel, maar zo zeker was ik niet. 

Het serieus op de zenuwen hebbend, trok 
ik mijn witte slofjes aan, en schreed ik het 
podium op, in startpositie. Toen het licht 
aanfloepte, hoorde ik gegniffel. Het leek 
me een goed teken. M’n zelfvertrouwen 
kreeg een kleine boost en ook de zenuwen 
vielen stilaan uit m’n panty’s. 

Ook backstage amuseerde ik me als vrouw. 
Zodra ik haar kledij aanhad, was ik de vrouw. 
Mijn man en ik noemden elkaar “schat”. 
Bijna ging ik naar het vrouwentoilet, maar 
toen werd ik jammer genoeg teruggefloten. 
Met mijn gehandicapte zoon bouwde ik – 
ook naast de scène - een moeder-zoonrelatie 
op, alsof het mijn eigen kind betrof.

Na het applaus kon ik weer aan het 
transformeren tot man beginnen. Pruik 
af, oogschaduw en lippenstift weg en 
kleedje op de grond. Mijmerend over de 
voorbije voorstelling, schoof ik voorzichtig 
de cafetaria binnen. Een aantal blikken 
richtten zich spontaan op me. Had ik nog 
oogschaduw op? Ik had mijn pruik toch 
afgezet? “Dat is die vrouw” langs de ene 
kant, een “proficiat” langs de andere kant. 
Ik begon bijna te zweven. Wildvreemden 
vonden dat ik het super gedaan had. Dit 
had ik echt niet verwacht. Ik voelde me 
goed in mijn mannen- en vrouwenvel. 

Na de voorstellingen was ik blij dat ik de 
rol niet geweigerd had. Mijn eerste grote 
rol en dan nog als vrouw. Ik heb er immens 
veel uit geleerd. Een wijs man zei me ooit: 
“Alles zit in je, je moet het er gewoon 
uit krijgen.” Ik zal het toch stilletjes aan 
moeten beginnen geloven.

“ Alles zit in je!

‘Het Koude Kind’ - Landjuweelfestival 2014
© Katleen Clé

Philip De Vos

Een vrouw spelen als man. Het lijkt een 
gemakkelijke opgave. Hoger stemmetje, twee 

ballonnen tegen je borst geplakt, hakjes 
aandoen en de benen scheren.  

Doet het jou al huiveren?

Philip

Jeanne
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Waarschijnlijk is dit bang begin een 
van de momenten waarop je het meest 
geconcentreerd uit de hoek komt. Die 
ultieme concentratie doet al je zintuigen 
functioneren. Op zo’n moment worden 
je zenuwen als brandstof: ze stuwen je 
lichaam vooruit, versterken de intentie van 
wat je wil vertellen. Ze worden een partner 
van je eigen kunnen. In mijn leven zag ik al 
heel wat vertellers de revue passeren. Geen 
enkele was zonder zenuwen. Je hebt die 
trac nodig. Zelfs grote artiesten als Chris 
Lomme geven toe dat ze nog bij iedere 
présence de zenuwen door de keel voelen 
gieren. Maar éénmaal onder controle leiden 
ze naar een fantastische prestatie. OK, ik 
moet het toegeven: ze kunnen ook naar 
een artistiek doodbloeden voeren, een 
verschrikkelijk naar gevoel, dat dagen door 
je hoofd blijft spoken.

De trac houdt je energie op een hoog niveau 
en stelt je focus op scherp: twee voorwaar-
den om je publiek te boeien. Ze verwachten 
een verteller die opperste vakbekwaamheid 

Jef Janssen

In de achtergrond laat Bart Kaell zijn ‘Marie-Louise’ voor de duizendste keer zinken. Tienduizend 
enthousiaste fans steken een handje toe. Ik moet vertellen. Een indianenverhaal, niet gecompliceerd, 

ruimte voor improvisatie, vrijheid om te bewegen. Een groepje dolenthousiaste kinderen nadert de 
plek. Een kingsize eik verbergt een bibberende storyteller. De eerste keer voor publiek, thuis voor 

de balletspiegel geoefend, tekst honderden keren door de hersenpan gemalen. De verteller springt 
tevoorschijn, het verhaal begint aan zijn lippen te ontsnappen, een beetje met een krakerige stem. De eerste 
passen van de hoofdrol, een grizzlybeer met een prachtige krulstaart, verlopen moeizaam. Ik fantaseer het 
rinkelen van een kattenbelletje op het topje van de staart. De kindjes rinkelen mee. De ‘trac’ ebt weg en laat 

de ‘Marie-Louise’ achter in het zand… Voorlopig heb ik de strijd gewonnen. Op één zware nederlaag na: de 
fobie van iedere verteller… de rits. Ze staat open.

De rits...

toont, en zeker geen figuur die één of ander 
verhaal flets en zonder gedrevenheid komt 
uitbraken. Accepteer die zenuwachtigheid 
als een onderdeel van je mens zijn. Een 
paar diepe ademteugen, een brede lach en 
zekere tred doen de spanning verdwijnen. 
En loopt het fout: het publiek vergeeft een 
gedreven verteller. Herneem, zwak te hoge 
concentratie af, neem je tijd om je zinnen 
als een regenboog over het publiek heen 
te zetten. 

Overigens komt het publiek niet naar een 
vertelling om de storyteller onderuit te zien 
gaan. Ze willen dat je slaagt in je opzet: 
hen een magisch moment doen beleven. Ze 
willen zien dat jij zelf plezier aan je verhaal 
hebt. Het publiek staat aan jouw kant, het 
is niet de vijand aan de overkant van een 
barrière. Welk prachtig gevoel heeft een 
verteller niet als hij de muur voor hem of 
haar heeft kunnen afbreken?

Natuurlijk lukt dit niet zonder training of 
coaching. Er bestaan cursussen van diverse 

pluimage. Babbel met collega vertellers, 
luister naar ze, ontmoet ze. Grijp ieder 
moment aan om te vertellen. Al is het voor 
jezelf. Trouwens: ‘je zelf’ vormt vaak een 
enorme criticus. Vertel voor een spiegel: 
bestudeer je mimiek, je houding. Bouw een 
uitgebreide bloemlezing op: eenvoudige, 
leuke verhaaltjes tot diep indringende 
teksten. En bestudeer ze kritisch. Brengen 
ze geen wauw-gevoel te weeg, dump ze. 
Hou je ogen en oren open bij je publiek. 
Druipen kinderen na de tweede zin af, dan 
weet je: deze tekst nooit meer. 

Een garantie dat je ooit zonder zenuwen 
zal vertellen bestaat niet. Bedenk dat je 
publiek voor je ook met noden, zorgen, 
verwachtingen, twijfel en schrik zit. Als je 
er als verteller in slaagt om deze factoren 
bij het publiek weg te nemen, dan mag je er 
zeker van zijn dat jij de slag om de zenuwen 
wint. En vooral: nooit je rits vergeten.

 meer vertelkunst:
www.vanstoeltotstoel.be

Raf Jansen

Theatervereniging Bert Leysenkring 
speelt ‘Ladies Night’ voor ongeveer 4000 
toeschouwers. Op het einde moeten de 
vijf dansers helemaal uit de kleren voor 
een uitzinnig publiek. Je kan dit oefenen 
met enkel je ondergoed aan, maar op een 
gegeven moment moet iedereen ‘echt’ uit 
de kleren. Hilariteit alom! Op de première 
gieren de zenuwen door de kelen. De angst 
dat een string scheurt of dat een hoed valt, 
is enorm groot. Gelukkig liep er nooit iets 
mis. Naakt dansen op de scène wordt zelfs 
een gewoonte…

Kurt Velghe

Ooit moest ik een lied playbacken, een 
duet met mijn tegenspeelster. Dus eerst 
naar de opnamestudio. Al bij het horen 
van het resultaat dacht ik: “Dit zou ik 
liever niet blootstellen aan de oren van 
ons lieftallig publiek...” Maar de regisseur 
beslist, en iedere voorstelling eindigde 
met een soort dans waarbij wij onze 
‘song’ playbackten. Telkens overviel mij 
een soort schaamte. Hoewel ik de rol 
graag gespeeld heb, was ik toch blij dat 
de productie erop zat, omdat ik mij dan 
niet meer hoefde te schamen voor mijn 
zangtalent...

Gênante momenten

Johan Van Holderbeke

In ‘De Slappe der wet’ moest ik in mijn on-
derbroek op de scène staan. Niet bepaald 
comfortabel. Op het einde wordt een 
rechtszaak gesimuleerd. Drie mensen zitten 
naast elkaar in het beklaagdenbankje: de 
commissaris, die vreemd gaat, zijn hulpje 
dat hem dan vervangt, en de vrouw van de 
commissaris. Op een bepaald moment zegt 
één van de getuigen: “Meneer de voorzitter, 
ik zou hier wel iets willen rechtzetten.” 
Waarop de ‘rechter’ zegt: “Het is natuurlijk 
te zien wat.” En toen deed het hulpje iets 
wat hij nog nooit had gedaan: hij keek heel 
ostentatief naar de zone van mijn edele 
delen… De ganse zaal plat van het lachen… 
 

Marleen Korthoudt

Meestal eindigen vervelende situaties met 
een slappe lach. De keren dat ik naakt moest 
of het althans moest suggereren, was dat 
altijd goed uitgedokterd en werd er gebruik 
gemaakt van vleeskleurig ondergoed en bh’s 
zonder bandjes of er werden gewoon cupjes 
vast gekleefd. Voor de zaal was je dan naakt, 
ook al stond je met je rug naar het publiek! 
Een keer was ik bijna als Janet Jackson in de 
Super Bowl – je weet wel met die nipple slip 
- maar de vleeskleurige bh zonder bandjes 
heeft me toen gered.

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

Anoniem 

In ‘Varkens met stress’ van Hilda Vleugels 
wordt een man in een oude wastobbe 
gewassen door twee vrouwen. In het vuur 
van het spel komt de onderbroek van de man 
mee naar beneden en staat hij volledig naakt 
voor het publiek. Toen dit tot de beide dames 
en de man doordrong, kregen de dames de 
slappe lach maar corrigeerde de man dit 
zonder schaamrood op de wangen te krijgen.
 

Knack

In het toneelstuk ‘Mirages’ moest de 
Italiaanse acteur Raphael Schumacher zich 
ophangen aan een touw. Hij droeg geen 
veiligheidsharnas. De valse strop rond zijn 
nek sneed hem letterlijk de adem af…
(Zich te veel inleven kan gênant zijn.)

Anoniem 

Een personage gaat vreemd… Omdat de 
echtgenoot thuiskomt, moet hij door het raam 
vluchten. Even later komt hij naakt - met zijn 
kleren in een bundeltje voor zich - tot vooraan 
op het vijftien centimeter hoge podium. 
Tijdens zijn volgende repliek werpt hij het 
bundeltje voor zich op de grond. De acteur van 
dienst had geen moeite met deze gedurfde 
scène, maar de drie dames op gezegende 
leeftijd vlak voor zijn neus wisten niet waar ze 
moesten kijken van verlegenheid.

 

‘Dorp Gezonken’ - Oorvonk Vertelfestival 2014
© Sabin Nijs
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HEIBRAND
bos van verrassingen!

Het werk achter de schermen is 
voor ons!

‘België, een sprookje’ is zo’n stuk waar je je 
schop diep kan insteken, alle woorden kan 
omspitten en telkens nieuwe betekenissen 
ontdekt. De hele voorstelling krijgt vorm 
vanuit die woorden.
De eerste dagen, weken, lezen we de tekst 
aan tafel. Nog eens. En nog eens. En elke 
keer volgt er een inhoudelijk gesprek. De 
eerste vragen gaan vooral over ‘begrijpen’. 
Wat staat er nu exact in de tekst? Waarom 
staat er dit of dat? Wie heeft nu juist 
wat gedaan? Het is een bevreemdende 
whodunit (een soort detectiveverhaal).  Het 
analyseren van de tekst neigt al snel naar 
een reconstructie van een misdaad, een 
onderzoek naar motieven en sporen.
Laag per laag pellen we de tekst af. We 
beginnen bij de titel. Frank Adam schreef 
‘België, een sprookje’ als een echt sprookje, 
met een klein kind, een donker bos, een 
slechterik en stereotiepe personages. Er 
is echter geen ‘en ze leefden nog lang en 
gelukkig’. Hij schreef dit sprookje in de 
stijl van de oude mondeling overgeleverde 
verhalen om kinderen bang te maken, om 
ze te confronteren met hun angsten. 

Die donkere angsten zijn de ene keer 
typisch Belgisch, de andere keer meer 

Stelen de 
Roovers?
REPETEREN IS GRAVEN EN AF EN TOE 
EEN BEETJE STELEN. 

Jelte Van Roy 

“Als u ons nu wil excuseren. Wij hebben nog van alles 
te graven”, zegt de paranormaal begaafde kolonel 

in ‘België, een sprookje’. En graven, dat kunnen we. 
‘We’, dat zijn HETPALEIS – waar ik dramaturg ben – 

en de Roovers.

universeel: seriemoordenaars, kinderlok-
kers, verdwijningen, koningskwesties, 
zelfmoord, pesten, klimaatveranderingen, 
nucleaire rampen...

De Roovers vormen zo’n collectief dat graag 
zijn tanden zet in een stevige tekst. Heerlijk 
hoe iedereen onstuitbaar associeert bij de 
tekst, de personages en de sfeer. Iedereen 
duikt mee onder in die donkere wereld. 
Is dat niet een van de wonderbaarlijkste 
dingen aan theater maken? Je volledig on-
derdompelen in een stuk. Opstaan en gaan 
slapen met associaties en inspiratiebron-
nen. Heel ver gaan in je fantasie om daar 
een essentie uit te puren. We spreken over 
wat ons bang maakt, en geregeld krijgen de 
repetities de sfeer van een avond griezel-
verhalen vertellen op kamp. En natuurlijk 
gaan we hierin veel te ver. 

Om de personages en de setting leven in 
te blazen, voeden we ons met inspiratie-
bronnen. Na elke tekstlezing, nee, na elke 
vier gelezen zinnen, komen er verhalen en 
ideeën naar boven. Dat gaat van uiterst 
persoonlijke ervaringen tot de vergelij-
king met een film. Iedereen aan de tafel 
pikt steeds wel iets op uit die gesprek-
ken om zijn eigen rol te voeden. Ooit zei 
een regisseur: “Beter goed gestolen, dan 
slecht verzonnen.” Al kan je je afvragen 
of ‘je laten inspireren’ gelijk staat aan 
‘stelen’. Natuurlijk krijgt een personage of 
een verhaal vorm door je eigen inbreng. 
Maar het wordt wel rijker als je je hiervoor 

laat inspireren door andere verhalen, 
schilderijen, boeken, films… 

Na enkele dagen ligt de tafel vol inspiratie-
bronnen. En er wordt ‘gestolen’ dat het een 
lieve lust is: uit de serie ‘Bates Motel’ als 
spelvoorbeeld voor onze boswachtersvrouw 
en haar zoon. Uit de ‘Twin Peaks’-figuren, 
zoals Dale Cooper, die té normaal blijven 
praten waardoor ze net iets bevreem-
dends krijgen. De knuffel van Kareltje, het 
verdwenen kind in het stuk, krijgt knoopjes 
in de plaats van ogen, net zoals de figuren 
in de film ‘Coraline’. Ons sprookje  brengt 
ons ook bij zeer donkere inspiratiebronnen. 
De boswachterszoon is opgebouwd uit ver-
schillende seriemoordenaars. Hij lijkt op de 
Ronald Janssen die zich verraadt omdat hij 
zo opgaat in de reconstructie. Hij refereert 
aan de Andras Pandy die zijn slachtoffers in 
zuur oplost. De Marc Dutroux die zijn slacht-
offers voorliegt dat hij hen beschermt, loert 
om de hoek. En zo graven we steeds dieper 
in de modder van dit land.
Gelukkig slingert een volgende zin ons 
weer naar een heel ander verhaal: dat van 
iemands dochter bijvoorbeeld die altijd 
doet alsof ze straalbezopen is wanneer ze 
een groepje mannen aan een bepaald café 
voorbijloopt, zodat ze haar zeker met rust 
zouden laten. Ook van dat verhaal wordt 
misschien wel iets ‘gestolen’. 
Morgen gaan de acteurs de vloer op. Ik kan 
niet wachten om te zien hoe alle verworven 
inzichten en ideeën vorm zullen krijgen 
wanneer ze zich in hun rol smijten.

‘Titus Andronicus’ - Stukwerk 13 (Landjuweelfestival 2013) 
© Katleen Clé
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Rik De Clercq

Droom er niet van, doe het gewoon...

Misschien zegt The Rocky Horror Picture Show jullie niet 
veel. Klinkt als een goedkope griezelfilm? 
Niets is minder waar.
In het verhaal, zowel op toneel als in de film, is de dokter die 
een mens creëert, niet Frankenstein, maar Frankenfurter, 
een nogal extravagante travestiet, die in zijn lab de ultieme 
man bouwt en het wel leuk vindt om zijn taak in jarretelles 
uit te voeren. Hij maakt geen aan elkaar genaaid ziekelijk 
lijk, maar een gebronsde blonde surfer, met alles erop en 
eraan. Frankenfurter bouwt die niet om de goddelijkheid 
van de Mens te bewijzen, maar eerder om zich eens goed te 
kunnen amuseren. Misschien een reflectie van onze tijd? Het 
originele verhaal, geschreven door een nette Victoriaanse 
dame, vond zijn basis in de mythologie van het ontstaan van 
de Mens. Frankenfurter, aan de andere kant, blijkt uiteinde-
lijk een alien te zijn, ontsnapt uit zijn thuiswereld met maar 
één doel: lol maken en aan al zijn (soms wel iets perverse) 
wensen leven schenken. 
Hoewel Frankenfurters alternatieve levensstijl al dateert uit 
de jaren 70, had de schrijver van de musical een goed zicht 
op wat het nieuwe millennium ging brengen: seks en drugs 
en Rock en Roll, weinig inhoud maar veel lol. Waarom zou 
anders een alien naar hier, Moeder Aarde, komen?
We besteden zoveel van onze tijd aan zinloze, ledige dingen 
als Facebook en Twitter, waar we steeds meer manieren 
uitvinden om steeds minder te zeggen. Onze creaties worden 
steeds holler, zoals die van Frankenfurter. Gewoon voor het 
plezier, weinig of geen inhoud, maar het ziet er, als je niet te 
hard kijkt, wel leuk uit. 
En misschien is dat wel de manier om door dit tijdperk te 
komen, met dans en zang, zonder grenzen. Denk niet aan 
morgen. Zoals ze in de musical zingen: droom er niet van, doe 
het gewoon.
Dus zet je pruik op, hijs jezelf in die jarretelles, en dans. Stany 
Crets regisseerde de Vlaamse musicalversie een tiental jaren 
geleden al, en ook hij had begrepen dat Vlaanderen er nu 
helemaal klaar voor was.

Wat mezelf betreft, hoop ik nog steeds dat ik ooit terug naar 
mijn thuiswereld mag. Het moet daar toch iets beter zijn. Ik 
heb me nooit op mijn gemak gevoeld met die slecht zittende 
pruik en namaak glitter...

Bouw een 
man in zeven 
dagen.

‘Staat Van Beleg’ - De Reynaertghesellen
© Christophe Ketels 

april 2016 2322



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.
Jef Mellemans “ Een toneeldecor  

laat ons dromen!”
DE REALITEIT VAN DE VERBEELDING

Theater biedt slechts een meerwaarde, als de 
scenografie voldoende suggestie inhoudt, 

en zo op de juiste manier de verbeelding 
aanspreekt. Toeschouwers vullen graag zelf  

in. Niet te veel, maar voldoende om zonder 
veel hoofdbrekens zelf  creatief  te zijn.

We zoeken naar voorbeelden – 
uitvoerbaar en betaalbaar voor een 
doorsnee amateurgezelschap - waarbij 
elementen uit de scenografie op een min 
of meer subtiele wijze de verbeelding 
prikkelen. Want bij theater schuilt 
de realiteit in de verbeelding van de 
toeschouwer.

1.

Beginnen we bij een vrij klassieke 
vormgeving uit het Paris Company 
Theater in Texas. Ibsen of Tsjechov 
zijn niet ver af. We zien een tamelijk 
donkere woonkamer met grote ramen, 
een paar zetels model Lodewijk XV, een 
lijk op de grond bij een kandelaar en 
een dame die de kamer verlaat. Wie ooit 
op een filmset was, weet dat zonlicht 
laten binnen schijnen niet zo evident 
is. We passen hiervoor meerdere trucs 
toe. Het glas wordt bekleed met een 

doorschijnende cellofaan, achter het 
raam spuit men wat rook en wacht voor 
opname tot de rook niet meer beweegt, 
en voor de felle spots maakt een blauwe 
frost filter (LEE 129 Heavy) het licht meer 
diffuus. We suggereren een koude dag 
door het blauwe tegenlicht en de nog 
hoog staande zon. (Zie de diep vallende 
schaduwen.) Achter elk raam heb je een 
aparte spot nodig, anders heb je een 
onnatuurlijk effect… De dame rechts 
vangt een warm licht op dat ook nog 

eens oplicht in het ronde glazen kastje 
centraal achteraan. Het muurgarnituur 
boven haar hoofd verwijst naar de 
lichtbron, maar in werkelijkheid wordt 
zij belicht door een laag staande zijspot 
met warme filter. Al deze elementen 
samen suggereren sfeer en tijdsgeest. 
Realistisch? Ja, maar de meeste 
toeschouwers kennen dergelijke decors 
slechts uit de film of een bezoek aan een 
oud kasteel. Zo’n toneeldecor laat hen 
dromen…

2.

Een gewaagder scenografie vinden we bij 
‘La Serva Padrona’ (‘De Meesterknecht’) 
van Pergolesi in het Teatro sà de Miranda, 
Portugal, 2010. Deze opera buffa uit 1773 
duurt slechts 45 minuten en wordt meestal 
in een erg klassiek decor gespeeld met 18e 
eeuwse meubelen en kostuums. Maar David 
Holmes (licht) en vooral Signe Beckmann 
(kledij en decor) maken van deze komische 
opera iets speciaals! (Wij noemen dit 
procedé ‘de scheve schaats’, wat vaak 
merkwaardige resultaten oplevert.) Wat het 
meest opvalt, is het felle contrast tussen 
de witte wanden, de vloer en het plafond 
en de donkere meubeltjes. De personages 
spelen als het ware in een glazen kooi 

die elk moment kan dichtklappen of 
ineenstuiken. Dat frêle contrasteert dan 
weer met het robuuste van de badkuip. Met 
weinig (?) middelen is hier een zitkamer, 
een badkamer en een gang gecomponeerd. 
Wedden dat dit doosje zich naar het einde 
toe dichtvouwt?… Onderschatten we echter 
niet de zorg voor de belichting om wit 
en zwart gescheiden te houden! De twee 
zolderingen zijn elk door een spot van 
bovenuit belicht. Die spots zijn iets meer 
naar links opgehangen en hun flappen 
snijden het licht zodanig af dat het niet op 
de donkere ruimtes achter en voor valt. 
(Je ziet de afsnijding nog op het meest 
linkse bovenstuk.) Je hebt echter ook nog 
frontlicht nodig (hier van links voor) om de 
spelers te belichten… De gelijke breedte 
van de twee modules (kamer/gang) en hun 
panelen versterkt de strenge symmetrie. 
Laat de acteurs maar komen, we verwachten 
dat ze gekke toeren gaan uithalen!

3.

Riskeren we ons nu met ‘Heartbreak 
House’ (1920) van George Bernard 
Shaw aan de stapelmethode. Dit is een 
huzarenstukje van scenograaf Tony 
Cisek. Shaw gaf als inleiding op zijn 

stuk de gedachte mee dat “het schip 
Europa op die wijze naar zijn ondergang 
navigeert.” Dit verklaart waarom het 
decor de voorsteven van een schip en 
een tweevoudig dek suggereert. Zelfs het 
kanon tussen de opgestapelde meubeltjes 
mag niet ontbreken. Dit is een decor dat 
overdondert, dat het publiek heel wat 
te zien geeft. Dit is spektakel. Doordat 
het decor tweedelig is, kan de voorscène 
gemakkelijk omgevormd worden tot een 
woonkamer. Licht op de toren weg, en we 
zitten geïsoleerd vooraan met de dreiging 
van het kanon constant in de rug. Tijdens 

de voorstelling blijft het topje van de ‘mast’ 
(een antieke Griekse zuil)  constant belicht. 
De meubeltjes uit de kringloopwinkel met 
elk hun verhaal, zijn zo gestapeld dat we ze 
als een trap kunnen beklimmen. 

De piano aan de rechterkant maakt 
deel uit van de achterbouw, kan worden 
bespeeld en voedt de gedachte aan de 
Titanic die met muziek ten onder ging. 
Het licht komt in hoofdzaak van links 
wat de dynamiek laat stokken. Het schip 
strandt met zijn rechtervoorzijde tegen de 
rode mijlpaal. Een filter met wat donkere 
vlekken op zorgt ervoor dat de te effen 
vlakken van de meubels in het geheel 
worden weggemoffeld. Aardig trucje! 
Shaw werd wel eens verweten dat hij 
zijn ideeën er met de voorhamer insloeg, 
onze scenograaf steunt hem hierin door 
op het zwevende scherm met zwarte gaas 
(!) de nodige tekst te projecteren. Wil je 
nog enkele foto’s zien van deze mooie 
enscenering; http://tonycisek.com/
artwork/1152893.html

4.

Een ander lekker voorbeeld van 
stapelmethode vinden we bij de ontwerper 
Cai Dyfan. 
Het spel van ladders, deuren, kastjes en 
ramen spreekt voor zich. Heerlijk hoe 
het licht uit de diverse bronnen zijn weg 
vindt. Door het overheersende blauw 
creëert de lichtontwerper Higgins toch een 
eenheid. Stel je voor dat alleen achter het 
gebouwtje licht brandt en we zo slechts 
het silhouet waarnemen. Mogelijkheden 
zat. Je scène mag zelfs vrij ondiep zijn.
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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!

Toneelkring Labyrint uit Elewijt speelde ‘Eén vloog over het koekoeksnest’!

Op de Limburgse nieuwjaarsreceptie werden liefst 38 huisregisseurs gehuldigd.

Klakkeboem bracht ‘Eer de haan kraait’ voor zeven uitverkochte zalen met heel veel positieve reacties.

Were Di Oostkamp eert zijn verdienstelijke leden Evy Clemmens, 

Sofie Duyck en Goele Brouckaert met een gulden, zilveren of 

gouden houten mus.

Teater 2000 uit De Pinte speelde ‘Veel Beterschap’ in 
een regie van Ingrid Roets.

Toneelgroep Watou-Westhoek met ‘Au nom du père’ van  Eric De Volder in een regie van Chris Debruyne.

© Geert Van der Haegen

© Raf Wyffels

© Carlo Verfaille

© Kurt Velghe

© Rudi Van Dorsselaere

Op de Limburgse nieuwjaarsreceptie werden liefst 38 huisregisseurs gehuldigd.

‘Boeing Boeing’ was een schot in de roos bij Klakkeboem. De mensen 

amuseerden zich te pletter.

Toneelvereniging ‘Er kan nog eentje bij’ uit Meerdonk met ‘Papa Gaat er voor’ van Maurice De 

Grauwe.

‘t Enneke uit Balen speelde ‘Met Congolese groeten’ van José Ruysevelts, in 

een regie van Alda Kwanten.

Pikuurtje uit Putte met ‘Een Kerstvertelling’.

Kathleen Cuypers, leescomité, actrice, souffleuse, in de bloemetjes gezet 

voor haar 25 jaar lidmaatschap bij K T G Berk en Breem uit Hechtel-Eksel 

tijdens hun jaarlijks mosselfeest.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Het Hasselts Toneel huldigden OPENDOEK en de stad Hasselt Mevr. Anny Claesen 50 jaar erelid en Mevr. Godelieve Truyens 60 jaar actrice en erelid.

KT Niet Versagen Hansbeke viert zijn 75-jarig bestaan met de opvoering van ‘Pygmalion’.
Toneelgroep OPTIMA met ‘Onkruid vergaat niet’ van José 
Ruysevelts in een regie van Luc De Clerck.
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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  
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HET SCHOT
Jef Mellemans

 ZIJ HIJ
 Hoe… Hoe?

 Hoe heeft hij zijn auto toch weer slecht geparkeerd. Ja…

 Toch vind ik het komisch… Komisch of plezierig? Jij klutst die twee soms door elkaar.

 Alle twee, denk ik. Ja…

 Hoewel, nee, vooral komisch… Hoe wij twee… 
 Hoelang zitten wij hier al? Zo naast mekaar… 
 Zo stil, zo onbeweeglijk… Een eeuwigdurende onbeweeglijkheid… Heb je daar last van?

 Nee. Zitten we hier misschien al te lang?

 Nee… Nee. Ik zit hier goed.

 Ik ook. Ik heb een goed uitzicht.

 Ik ook… 
 Ik schuif toch nog maar iets dichter… Goed?... Goed…

 Komisch; als ik naar links kijk, doe jij dat ook, kijk ik naar rechts,  
jij ook,  naar beneden, jij ook… Alle twee tegelijk, als een tweekoppig robotje… 
 Maar wij kijken nooit omhoog. Dat is een kwestie van nekspieren. De juiste nekspieren.

 Geen gebrek aan idealisme? De drang naar boven?  
 Naar hoger, naar beter? Nee. Gewoon een gebrek aan nekspieren. Aan de juiste nekspieren.

 Dus geen kwestie van oefening?... Of opvoeding? Nee. Voor voeding moet je vooral naar beneden kijken.  
  Ook al vliegen we een hele dag rond, voedsel is altijd onder ons.  
  Hoe goed zijn wij in primaire behoeften. 
  Wat nu?! Waarom schommel je zo? Zit toch stil! Ben je een veer kwijt?

 Nee, iets anders... Kijk, pets op zijn motorkap! Is dat nu komisch of plezierig? Kies maar. Jij hebt het laten vallen.

 Als hij nog lang wegblijft, heeft hij weer een  
 doffe ingevreten plek, moet hij weer naar Simon. Ja, om te simoniseren! Doffer! De glans wordt ‘doffer’! Roekoekoekoe…  
  ‘Doffer’! Leuke woordspeling. Doffer!

 Alleen voor de kenners! Roekoekoekoe… Roe!! Is dat verschieten, zeg! Zit toch stil! Was dat een schot…? Heb… 
  Waar zit je nu? Ben je gevallen? Waar lig je?... De auto is weg…  
  Is hij al naar Simon?... Eén, twee, drie kleine pluimpjes… En de rest?...  
  Is dat olie?... Of...? Ik kan alleen maar naar beneden kijken…  
  Een gebrek aan de juiste nekspieren… Goed voor verdriet en verlies…  
  Waar ben… Oh!

 Jij dacht toch niet…? Ik weet niet wat ik dacht. De tak was leeg… Ik… Kom, schuif wat dichter.

 We zitten hier goed. We zitten hier goed.

Een allesbepalende ontmoeting
Op een morgen wordt Eva wakker naast een voor haar totaal onbekende Vinnie. De man openbaart zich 
stelselmatig als God in mensengedaante. De mooie inborst van Eva was hem opgevallen bij de begrafenis van 
haar trouwe hondje ‘Vliegenzwam’. Hij opent haar de ogen voor haar egoïstische verloofde, haar achterbakse 
vriendin, haar zelfzuchtige moeder… Hij zet haar op een nieuw levenspad en moet dan weer weg.

Een pareltje: tegelijk intrigerend en grappig, levensecht en absurd, met scherpe karaktertekeningen en heerlijke 
dialogen. Het absurde personage Vinnie wordt zowaar geloofwaardig. Een aanrader voor een breed publiek.
(AD)

Een sprookje voor kinderen over een arrogante prinses en een 
gewone jongen
De prinses komt per toeval terecht bij een straatjongen, Boon. Deze stal een auto omdat hij achterna gezeten 
werd voor het ontvreemden van een appel. In de kofferbak ligt de prinses die eens een avontuur wilt beleven. De 
twee tegengestelde karakters moeten een tijd met elkaar optrekken en geleidelijk – zoals in een sprookje mag 
verwacht worden - verliest de prinses haar arrogantie en beseft ze dat ze op een andere manier moet gaan leven. 
Haar vijandigheid tegen Boon verdwijnt en het worden goede vrienden.

Een eenvoudige eenakter die zeker bij de juiste leeftijdsgroep voor een aangenaam uur zal zorgen. De rollen 
kunnen evengoed gespeeld worden door volwassenen als door kinderen.
(FVDS)

Commedia dell’arte van de bovenste plank
Octave, zoon van Argante, is in het geheim gehuwd met Hyacinte, een arm meisje uit een onbekende familie. 
Léandre, zoon van Géronte en vriend van Octave is gehuwd met de Egyptische Zerbinette. De vaders hadden 
echter andere plannen met hun zonen. De jongelui roepen de hulp in van Scapin, de knecht van Léandre. Deze 
bedenkt allerlei plannetjes waarbij hij beide vaders geld uit de zakken klopt om de jonge koppels te onderhou-
den. Hij fantaseert de gekste dingen – tot zijn begrafenis toe - en weet zich uit de meest benarde situaties te 
redden.

Een echte commedia dell’arte maar gekruid met de humor van Molière.  
Een stuk om iedere zaal mee te charmeren. Er is een zeer goede bewerking door Frank Dunlop en Jim Dale, 
getiteld ‘Scapino!’. 
(FVDS)

Het juk van het verleden sleept men mee voor altijd…
Toine, mislukt in het leven, verwijt zichzelf de dood van zijn vrouw en kind. Hij bezoekt heel regelmatig zijn 
moeder in een rusthuis en hoopt van haar een beetje van de warmte te krijgen die hij van haar steeds moest 
missen, maar tevergeefs. De moeder is verbitterd door haar vroegere huwelijk en het verlies van een zoontje 
aan wie ze al haar liefde schonk. Naarmate de dementie bij haar begint, krijgt ze verschijningen van het zoontje 
en stoot ze Toine steeds meer af. Een verpleegster, een vroeger liefje van Toine, wil met hem opnieuw beginnen 
maar hij is onmachtig om haar liefde te beantwoorden…

Een diep geladen verhaal over het juk van het verleden, het schrijnende onrecht van de dementie en erfelijkheid, 
het hunkeren naar menselijke warmte… 
Een melodrama maar toch sterk door de soms schrijnende dialogen. Zeer herkenbaar voor diegenen die de zorg 
over ouderen hebben.
(AD)

Vliegenzwam  
JC Danaud, vertaling Guy Keeren

 3D, 2H

 KOMEDIE

  AVONDVULLEND

Prinses en Boon  
Sam Schürg

 1D/M, 1H/J

 SPROOKJE

 EENAKTER

De 
schelmenstreken  

van Scapin  
Molière

 3D, 8H

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

Puzzels 
Hedwig Cooremans

 3D (1 OP HOGE LEEFTIJD) - 1H - 1J OF M 

  MELODRAMA

 AVONDVULLEND
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NIEUW! Voortaan iedere maand in je mailbox: een overzicht van recent 
toegevoegde theaterteksten, leestips en ander nieuws uit de theaterbib 
van OPENDOEK.

 ook jij kan je abonneren via www.theaterbib.be/nieuwsbrief

Een heerlijke parodie op kasteelintriges
Een prins is verliefd op een volksmeisje dat hij ontmoette in een café, echter zonder zijn stand te vermelden. Hij 
laat haar ontvoeren naar zijn kasteel en smeedt met een aantal van zijn volgelingen snode plannen om haar voor 
hem te winnen en haar lief Arlequin te laten staan.

De bewerkers hebben het hoofse taalgebruik van Marivaux weten om te buigen naar dialectische, soms hilarische 
dialogen. Toch wordt de tijdsgeest van Marivaux behouden waardoor er een origineel contrast tussen de 
geraffineerde kasteelintriges en de eigentijdse volkstaal ontstaat, en het een heerlijke parodie wordt.  
Een komisch stuk voor een breed publiek, en dat zich perfect leent – hoewel niet noodzakelijk - voor kostumering.
(AD)

‘Eigen kweek’ avant la lettre
De moeder en de grootvader van Marc gebruiken drugs, dealen drugs en kweken drugs op hun terrasje. Marc 
staat versteld en kan het niet geloven. Wanneer de politie van plan is om een inval te doen, slaat de paniek 
toe bij hen en de buren die alle dezelfde bijverdienste hebben. Zo ontstaan de meest absurde en onmogelijk 
kluchtige situaties. Als er dan nog een familielid bij de politie is, maar te dom is om dood te doen, wordt het 
geheel één grote farce.

Een zuivere klucht gebaseerd op omgekeerde situaties, verwarringen, verdovingen, drugsroezen en soms 
gemakkelijke humor.  
Een stuk waar veel groepen plezier aan kunnen beleven.
(FVDS)

1-2-3 bedot, King Lear is gezien
De oude King Lear wil zijn rijk verdelen onder zijn drie dochters. De grootte van wat ze krijgen is recht evenredig 
met de liefde voor hun vader. De jongste weigert haar vaderliefde te verwoorden en wordt verbannen. Van zodra 
de twee anderen proeven van hun macht en bezit, laten ze hun vader brutaal vallen, wat hem op de dool drijft. 
Een tweede plotlijn is die van Gloster en zijn twee zonen, een echte en een bastaard. De bastaard zet zijn vader 
op tegen de echte waarop deze laatste moet vluchten.  
Intriges, twisten, gebrek aan gezag en later is zo goed als iedereen netjes dood.

Bart Moeyaert heeft de tekst van Shakespeare bewerkt tot een zeer vlotte, gebalde, vaak ongelikte taal met 
flitsende dialogen en een vleugje humor zonder de eigenheid van het origineel te verloochenen. Zeker van de drie 
zussen maakt hij heerlijk te spelen figuren en King Lear wordt knap uitgediept tot een prachtige karakterrol.
(WVL)

Militaire komedie voor een grote cast
Saint Florimond is verliefd op Angèle, de vrouw van de kunstschilder Champignol. Door omstandigheden 
beschouwt de buitenwereld hen als man en vrouw. Deze verwarde situatie geeft aanleiding tot allerlei komische 
situaties omdat Angèle de liefde afhoudt en Saint Florimond van het imago van echtgenoot af wil omdat hij zijn 
eigen verloving wil gaan vieren. Wanneer Champignol opgeroepen wordt om een militair kamp te doen maar niet 
aanwezig kan zijn, gaat de naamsverwisseling verder die haar toppunt bereikt als ook de echte Champignol zich 
aanbiedt.

Schitterend door de vele spirituele aparts, het sublieme taalgebruik, de licht ironische toon waarmee de persona-
ges getekend worden, de woordspelingen, en de locatie in het militaire kamp, wat een bijzondere dimensie aan 
het stuk geeft. En de ‘complexe eenvoudigheid’ van het gegeven, wat voor het publiek klaar en logisch is.
(FVDS)
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IEDER VAN ONS SPEELT VELE ROLLEN. EN ER WORDT VEEL VAN ONS VERWACHT. 

WE MOETEN HAAST SUPERHELDEN ZIJN, ELK OP ONS EIGEN TERREIN:

- EEN VOORBEELDIG KIND

- DE BESTE VRIEND

- DE KNAPSTE MAN OF VROUW

- HET LEUKSTE LIEF

- DE IDEALE SCHOONZOON OF –DOCHTER

- DE PERFECTE ECHTGENO(O)T(E)E

- EEN GOEDE HUISVADER OF –MOEDER

- EEN IJVERIGE WERKNEMER

- EEN WAKKERE BURGER

- …

WELKE ROL JE OOK SPEELT, IN HET THEATER KAN JE ONGEGENEERD JEZELF 

ZIJN. EN DAT MAAKT JE STERKER. ‘VOLKSVERHEFFING’ HEETTE DAT VROEGER. 

‘EMPOWERMENT’ HEET HET NU. HET PODIUM WENKT VOOR IEDER VAN ONS. 
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