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Telkens opnieuw starten we van zo goed als niets; van 
onszelf, een tekst, een idee… We praten, overleggen, 
schrappen, voegen toe, geven het ding een vorm. We 
laten het ‘groeien’. Naar zijn eindpunt. Maar waar ligt 
dat punt? Zijn we snel tevreden? Zijn we nooit tevre-

den? Wanneer laten we het los? Willen we dat iemand anders zijn mening 
formuleert over wat we samen lieten groeien? Zijn we content met een 
applaus? Of dromen we van een staande ovatie? Wat drijft ons, in deze 
toch wat masochistische bezigheid, om ons bloot te stellen aan kritiek 
over iets wat ons zo dierbaar is? Steeds dierbaarder wordt. Duwen we – 
als Sisyfus – onze steen niet telkens de berg op met het onvermijdelijke 
risico dat hij toch altijd weer naar beneden rolt? Waarom hechten we 
zoveel belang aan dat ‘groeien’? Laten we het als groeifanaten maar eens 
duidelijk overwegen: groeien is oud worden. Waarom juichen we dan zo 
als iemand telkens opnieuw verjaart? Proficiat, weer een jaartje ouder! 
Alsof iemand daar een verdienste aan heeft, daar moeite moet voor doen, 
het zelfs zou kunnen tegen houden… Na elk jaar volgt een ander. Na elke 
voorstelling wacht een nieuwe uitdaging, die weer mag ‘groeien’. We 
liggen niet wakker van het feit dat het ooit eens de laatste kan zijn, zàl 
zijn. Elk jaar lijkt de drempel naar een nieuwe eeuwigheid. Leeftijd speelt 
hierbij weinig of geen rol. Alleen, na een pak voorstellingen ‘groeit’ ook 
het besef van wat al voorbij is. De herinnering is vaak meer reëel dan die 
eeuwigheid voor ons. Groeien betekent hier koesteren, dankbaar zijn, 
rijker zijn. ‘Herinnering heet elk geluk’ is de titel van het eerste gedicht in 
het verzamelde werk van Anton Van Wilderode. Het blijkt een constante 
in zijn artistieke oeuvre. Toch durf ik hem hierin tegen te spreken. Kent hij 
dan het verlangen niet? De niet te stillen droom om altijd iets nog mooier 
te zien, te hebben, te maken? Weet hij dan niet dat groeien een droom in 
zich draagt, een wens, een niet te stuiten verlangen? Hoe zielig en zalig is 
de mier die een blad groter dan zichzelf naar zijn nest sleept, opnieuw en 
opnieuw. Hoe graag en gek werken we telkens aan een nieuwe productie? 
Misschien is de droom groter dan onszelf. Maar we slepen, slijpen en sleu-
ren. Opnieuw en opnieuw. Omdat groeien leven is. Omdat we niet anders 
kunnen. Laat ons maar groeien… en jong blijven.

JEF MELLEMANS
hoofdredacteur

Groeien  
en oud  
worden

EDITORIAAL
Dit is het nieuwe logo van OPENDOEK. De nieuwe base-
line luidt: ‘Passie voor theater’.

Het nieuwe logo weerspiegelt de openheid voor alle per-
sonen, voor alle theaterstijlen, voor nieuwe ontwikkelin-
gen, kortom voor iedereen met passie voor theater.

Dus de oude gele bol verdwijnt achter de horizon.
Je vindt het nieuwe logo in alle bruikbare formaten op 
onze site www.opendoek.be

In het kielzog van het nieuwe logo volgt ook een nieuwe 
huisstijl voor OPENDOEK. 
Zo krijgen niet alleen onze website en onze nieuwsbrief, 
maar zoals je merkt ook ons magazine OP&DOEK een 
nieuw huisstijljasje.

IN MEMORIAM LODE BLOMMAART, 1934 – 2017

Dag Lode

Dag man van het woord, man van de bib, man aan wie je 
niets kan misvragen. 
Je houdt niet van flauwiteiten; het is wat het is, en daar-
mee uit. 
’t Is uit nu, ’t is over, tijd voor de harde zakelijke eeuwigheid. 
Ze zijn heel wat stiller nu, je vrienden van de bib, Anneliese, 
Antoine, Guy, Ilse, Irène, Luc, Ludo, Marc en Maria… Zeker 
als je naam valt. Maar na enkele ogenblikken start hun 
waterval. “Perfectionist, meneer Chocomousse, voorzitter 
van het AKVT, man van het Reizend Volkstheater, Rubens, 
levensgenieter, Nieuw Schouwtoneel, verzoener, strenge 
beoordelaar, ook voor zichzelf…”
Voorbij nu. 
Niemand die je nog vraagt: “Wat denk je ervan?” Niemand 
aan wie jij nog kan vragen: “Wat vind je ervan?” 
Theater moet goed zijn! Nog niet zo’n slechte uitspraak 
van iemand voor wie het altijd beter kan, beter moet. 
Wees gerust, er zullen er altijd zijn die hun boeken te laat 
terug brengen. Je moet je daarover niet meer opwinden.
’t Is goed geweest, Lode. 
Tijd dient nu alleen nog om ons gemis langzaam te laten 
stillen. Bedankt. 
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“DE IDEALE  
REPETITIETIJD  
IS EEN WEEK 
LANGER”
(JOHN DEXTER)

Thema

is vaak de eerste confrontatie met het publiek, bij gebrek aan 
try outs. Dat is dus het scharniermoment om bij te sturen. Bij 
de medewerkers is het duidelijk. “Aan dat decor gaan we echt 
niets meer veranderen en het brengt de acteurs alleen maar in 
de war.” Met een dikke proficiat en een stevig dankwoord na de 
première scoort de regisseur beter. Ook bij de meeste acteurs. 
Na de ‘break a leg’, ‘toi toi’ of ‘dikke merde’ mag de regisseur in 
de zaal gaan zitten. Weet wel, beste acteurs, dat de regisseur 
goed geplaatst is om het groeipotentieel van een voorstelling 
in te schatten. Als acteur kan je ook je eigen spelplezier optil-
len door deze groeikansen te benutten tot de laatste voorstel-
ling. Maar wat is het meest geschikte moment om feedback te 
geven? De meeste acteurs balen van regisseurs die net voor het 
doek op gaat, nog snel enkele tips en bijsturingen meegeven. 
Terecht. Je wordt er alleen maar onzeker door. Zoek dus een rus-
tiger moment. Je stuurt dan een mail met verbeteracties enkele 
dagen voor de volgende voorstelling, je plant een sessie tussen-
door of je komt extra vroeg bijeen bij de volgende voorstelling. 
Vergeet niet te beklemtonen dat de laatste voorstelling 80 % 
procent haalde en dat je nu mikt op 85 %.

Theater is doorgaans zo divers dat je op deze quote geen één-
duidig antwoord kunt geven. De première is voorbij, wat is dan 
de functie van de regisseur in het amateurtheater? Doorgaans 
steekt de regisseur voor iedere voorstelling cast en crew een 
hart onder de riem. Soms beperkt die voorstellingsreeks zich tot 
één weekend. Bijsturen of verder groeien is dan nauwelijks aan 
de orde behalve om kleine foutjes weg te werken. “Laat ik die 
hoed in de slotscène toch niet beter in de coulissen?” Is er een 
langere voorstellingsreeks dan tref je de (huis)regisseur nogal 
eens in de bar, aan de kassa of achter het lichtorgel. Hij focust 

dan vooral op de reacties 
van het publiek. Zijn taak 
is dan niet veel meer dan 
doorgeven hoe (on)tevre-
den het publiek wel was. 
Maar wat verwachten 
cast en crew van de regis-
seur vanaf de première? 
Is zijn werk dan af of geeft 
hij feedback? De première 

Het wordingsproces van een voorstelling is kwetsbaar. Wanneer 
iets nog niet af is, is het ook niet fijn om het al aan buitenstaan-
ders te tonen. Je wil niet het risico nemen dat iemand alleen maar 
de losse en nog rauwe ingrediënten ziet en niet de heerlijke soep 
die het zal worden.
En het is natuurlijk ook niet altijd even leuk om kritiek te ontvangen. 
Hoe opbouwend en nuttig ook, het voelt toch altijd een beetje alsof 
je in twijfel wordt getrokken, of zelfs bent tekort geschoten.
Maar het wonderlijke is juist dat hoe meer je je tijdens het proces 
laat helpen en de mening van derden vraagt, hoe minder ongun-
stige kritiek er zal zijn tijdens je voorstellingen.
Als je je laat helpen door iemand die eens met een frisse blik kijkt 
naar wat er al is, kunnen heel wat grote en kleine mankementjes 
worden ondervangen die je zelf niet (meer) ziet.
De kunst is vooral om iemand te vinden die een onaf product kan 
zien voor wat het is en die de juiste kennis in huis heeft om daar 
suggesties aan te koppelen.
Even grasduinen in het docenten- en cursusaanbod van OPEN-
DOEK kan je trouwens al goed op weg helpen om een goede 
beoordelaar te vinden.

‘Laat je helpen’ is wellicht de belangrijkste stelregel voor een 
geslaagd maakproces.
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EEN WEEK  
LANGER?
BERNARD SOENENS

LAAT JE 
HELPEN

DOMINIC DEPREEUW
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Elke regisseur heeft zijn manier om een stuk te bena-
deren. De één is overgeorganiseerd, de ander blijkt 
dan weer een gigantische chaoot te zijn. Als je met een 
regisseur werkt van de eerste soort, dan ligt de druk op 
de groep bijzonder hoog. Je kunt het je als gezelschap 
niet permitteren om pas één week voor de première de 
zaal in of de scène op te gaan. Hij of zij wil namelijk dat 
alles (ja, alles) klaar is één week voor de première. “Ide-
aal is als je de laatste drie repetities enkel nodig hebt 
om in te spelen,” zeggen zij. Het hele repetitieschema is 
zodanig opgesteld dat de technische repetities alle-
maal gepland zijn in de week voor de generale week.  
Je mag als acteur of als technicus bijna niet meer ‘zoe-
ken’ in de laatste weken. Het stuk moet en zal af zijn 
de week voor de première. “Zo kan iedereen met een 
gerust gemoed naar de première toeleven.” Maar… is 
dat ook zo? Kan een stuk klaar zijn de week voor de pre-
mière? Is een stuk ooit klaar? Zij vinden alvast van wel. 
Zij vinden dat dat zo hoort en vrezen dat de eerste voor-
stellingen anders tot mislukken gedoemd zijn... 
Toeschouwers van een première hebben even veel recht 
op een goede voorstelling als die van de tiende opvoering.

“Ik wil, ik wil, ik…” zingt Johan Verminnen en ik wil het ook: eens 
klaar zijn een week voor de première.
Alle inspanningen op talloze productievergaderingen ten spijt, 
de realiteit is anders. De bestelde kledij moet van het buitenland 
komen en heeft vertraging. Men levert de speciale ledverlichting 
niet of de balans van muziek en zang geraakt maar niet op punt. 
Hoe meer technische hoogstandjes je als regisseur vraagt, hoe 
moeilijker alles tijdig te verwezenlijken is. Eén van de acteurs 
is net van werk veranderd en je repetitieschema ligt overhoop. 
Stemmen geraken schor, teksten nog niet voldoende gekend, de 
vermoeidheid manifesteert zich. Paniek slaat toe en het is alsof er 
niks nog klaar geraakt, zelfs niet op de première. Op dat moment 
ontbreken ineens mijn ‘skills’ om dit rustig en psychologisch te 
benaderen. Het laatste wat een toneelkring nodig heeft, is een 
panikerende regisseur. De realiteit leert ons echter ook dat je in 
de meeste gevallen er gewoon kan op vertrouwen dat alles uitein-
delijk op zijn pootjes valt. Trouwens de intelligentie zit in de twijfel, 
niet in de zekerheid.
Geef mij dan de middelen om hiertegen gewapend te zijn en mis-
schien, heel misschien, maak ik het ooit nog eens mee… klaar zijn 
een week voor de première.

Een acteur ontdekt vaak pas nieuwe facetten aan zijn 
rol vanaf dat hij deze door en door beheerst. Zelden 

wordt het beheersen van de rol bereikt tegen het einde 
van het repetitieproces, maar pas wanneer het dikwijls 
genoeg voorgelegd wordt aan een publiek. Een publiek 
herinnert een acteur er ook aan wat werkt en wat niet, 
iets waarvoor een cast door de verdieping in het stuk 

tijdens het repetitieproces makkelijk blind wordt. 
Maar hoever kan en mag een regisseur hierin sturen? 

Er zijn getuigenissen van kringen waar de regisseur 
na de première niets meer mag toevoegen of wijzigen, 

waar zelfs weinig ruimte is voor enige vorm van feed-
back. Met alle legale middelen wordt een regisseur 

geweerd uit de kleedkamer. Radicaal en vandaag de dag zijn we 
daar bang voor, maar er zit wel enige logica achter. Vaak wil een 
regisseur een acteur terug brengen naar het punt waar hij of zij 

deze afzette bij de première, soms terecht, maar even vaak afrem-
mend. Terwijl een stuk gerust mag ‘beginnen leven’. Een acteur die 

door te spelen autodidactisch nieuwe vaardigheden en ervarin-
gen opdoet, is zeer waardevol voor een kring. Het leerproces van 

een acteur bestaat niet enkel uit workshops en masterclasses.
Maar het standpunt van de regisseur is ook verdedigbaar, vermits 

hij of zij vaak nu pas dingen aangereikt krijgt waar hij een gans 
repetitieproces tevergeefs op wachtte. Zoals zo vaak kan ook hier 

weer de grote grijze zone verdedigd worden en wordt vooral een 
meer coachende rol van de regisseur nog wel verdragen, maar één 

ding is duidelijk: een voorstelling is wellicht nooit helemaal af.

OP&DOEK POLL

EEN VOORSTELLING IS ‘KLAAR’: 112 RESPONDENTEN

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

EEN WEEK VOOR DE PREMIÈRE 
7,14%

DE DAG VAN DE PREMIÈRE 
16,07%

NOOIT 
64,29%

NA ENKELE SPEELBEURTEN  
VOOR PUBLIEK 
12,50%
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INSPELEN  
NOODZAKELIJK!

KURT VELGHE

IS EEN 
VOORSTELLING 
OOIT AF?
WIM VAN LEEMPUT

EEN WEEK VOOR 
DE PREMIÈRE
EDITH VANDE SCHOOR
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Echt sterke blijspelen hebben een legendarische status. 
Hoe maak je zo’n goed blijspel? We vroegen het aan 
Peter Michel, die het regisseren van komedies ‘zeer 
ernstig’ neemt.

Met komedies trek je makkelijker publiek. Maar dat betekent niet 
dat je met eender welk blijspel succes oogst. Sterke humor ont-
staat vaak vanuit sterke personages en herkenbare situaties, uit 
het leven gegrepen. Een goeie grap is niet genoeg. Het personage 
dat de scène ondergaat, moet de humor overbrengen. Bijvoor-
beeld: een machine die ontploft is op zich niet grappig, maar een 
personage dat zich in die situatie moet proberen te handhaven 
kan dat wél zijn. 

Sommige acteurs hebben een legendarische status in het come-
dy-genre. Wat is hun geheim? 
Spontaan denk ik aan ‘Lili en Marleen’, de allereerste kome-
die waarin ik als 18-jarige mocht meespelen. Ik was meteen vol 
bewondering voor onze regisseur Marcel Van Genechten, vader 
van gewezen OPENDOEK-voorzitter Rob. Die man àdemde 
gewoon theater! Sinds die dag werd ik een gepassioneerd volger 
van mensen als Urbanus, Gaston Berghmans en Leo Martin, Cha-
rel Janssens en Co Flower... Maar mijn hart gaat vooral uit naar 
de Britten. Ik groeide op met televisieseries als ‘Are you being 

served?’, ‘You rang m’lord?’, ‘At the busses’, ‘Dad’s army’… te veel 
om op te noemen. Wat is hun geheim? Dat ze een fantastische 
ploeg hebben die de tijd neemt en krijgt. John Cleese vind ik een 
groot voorbeeld. Voor de serie ‘Fawlty Towers’ verbleef hij een 
hele tijd in een hotel om alles gade te slaan en inspiratie op te doen. 

Kan je het leren, of is komisch talent een natuurgave? 
Je kan het leren… als je je ervoor openstelt!  
Wat ik altijd aanraad, is je repetities op video op te nemen en zorg-
vuldig te analyseren. De timing is erg belangrijk: soms moet je je 
even inhouden om daarna voluit te gaan. Een kleine hoofdbewe-
ging, pauze of oogopslag kan een gigantisch verschil teweegbren-
gen. En net als in sterk drama moet je je personage eigen maken. 
Je moet jezelf helemaal blootgeven, de urgentie voelen om te 
spelen, de spanning opbouwen, de energie overbrengen. Makke-
lijk is dat niet, want je stelt je kwetsbaar op voor een groot publiek. 
Alles hangt af van je passie voor theater. In alle vrijheid je perso-
nage durven zijn, daar gaat het om.

Gaan ernst en komedie samen in één stuk? 
Een mix van humor en ontroering veroorzaakt vrijwel altijd een 
gewaardeerd effect op het publiek. In het hilarische stuk ‘Een 
Fantastisch Trouwfeest’ van Robin Hawdon zit een scène waarin 
de twee hoofdpersonages bekennen dat ze ondanks hun onmo-
gelijke situatie toch verliefd zijn op elkaar. Als die scène op een 
eerlijke manier wordt gebracht, creëert dit een grote meerwaarde 
op het toneel. Omgekeerd kan je in drama ook humoristische ele-
menten brengen. Neil Simon kan naar mijn mening op een heer-
lijke manier drama en komedie in elkaar laten vloeien. Hij wordt 
niet voor niets ‘The king of comedy’ genoemd. 

‘De ernst van de komedie’ was de titel van je OPENDOEK-cursus dit 
voorjaar. Hoe ernstig moeten we dat nemen?
Carry Goossens, een groot acteur in beide genres, zei me eens: 

“Op het toneel kan je drie zaken bereiken: je kan mensen doen 
lachen, huilen, of nadenken.” Een goede komedie doet alle drie 
tegelijk. Het is de uitvergroting van ons eigen streven en falen. 
Het dwingt ons om onszelf niet zo ernstig te nemen in onze ijdele 
zucht naar glorie en succes. Ach, mensen, humor is zo wijs!

DOMINIC DEPREEUW

“IN ALLE VRIJHEID  
JE PERSONAGE DURVEN ZIJN.”

ANALYSE
Het begint bij de analyse van de komedie. 
Wat is humor? Waarom is iets grappig? 
Als je dat begrijpt, volgt de rest vanzelf. Je 
moet kunnen aanvoelen waar de grap zit 
en hoe die in elkaar zit. En dan is timing het 
allerbelangrijkste. Dat is ontzettend tech-
nisch. Sommige mensen hebben dat uit 
zichzelf, voelen dat aan. Generaties grap-
penmakers hebben het ons al voorgedaan, 
dus er is al een algemeen systeem van 
timing. Je kan het dus aanleren. Je kan bij-
voorbeeld veel naar humor kijken en zien 
wat er werkt. Dat geeft toch al wat bagage.

TIMING
Bij een tragedie doet de tekst tachtig pro-
cent van het werk. De kracht zit groten-
deels in de tragiek van het verhaal, in de 
woorden. Je moet vooral de tekst zijn werk 
laten doen…
Maar geef een regisseur een komedie en 
hij krabt in zijn haar, omdat daar van een 
acteur veel meer wordt gevraagd. Door de 
timing is het veel technischer, het komt 
aan op nanoseconden.

Bij een goeie deurenkomedie lig je in een 
deuk. Maar dat gebeurt pas als precies 
op dat moment de kastdeur dicht gaat en 
net dan die andere deur open gaat. Niet 
een halve seconde te vroeg, niet een halve 
seconde te laat, maar pats: juist!
Dat is topsport. Dat is een choreografie. 
Spelers die dat niet zo goed aanvoelen, zie 
je tellen, zie je de afspraken spelen.

TEAMWORK
Komedie is waanzinnig teamwerk. De ene 
kan de mop alleen maar maken door wat 
de andere eerst heeft klaargelegd. De aan-
gever is zeker zo belangrijk als wie scoort.
Vertrouwen is cruciaal. Vertrouwen in 
jezelf, in de regisseur en de medespelers. 
Als je je niet vrij voelt op de scène, zullen er 
weinig mopjes komen.
Als je elkaar vindt in de humor, dan ben 
je vertrokken. Als de ene binnenkomt 
met een ladder op zijn schouder, weet de 
ander al dat hij moet kijken waar hij straks 
zal omvallen.
Je moet weten welk soort humor je aan 
het brengen bent en je moet daarin op 
dezelfde lijn zitten. Daar zit meestal het 
verschil tussen een grappige voorstelling – 
want de tekst is grappig - of een hilarische 
voorstelling, wat je ermee gedaan hebt, is 
fenomenaal. Hoe kunnen we samen die 
grap zo boetseren en daar zoveel uithalen 
dat de zaal echt in een deuk ligt? En dat 
heeft soms met een blik te maken, of met 
een beweging…

PUBLIEK
Een komedie repeteren is heel moeilijk.  
Bij de eerste lezing is een grap grappig en 
zie je het in gedachten al gebeuren. 
Maar dan ga je repeteren. Honderd uur, 
honderd vijftig. Na uur twintig is dat al niet 
meer grappig. En na uur zeventig denk je: 
help, wat zijn we aan het maken?
Tot het publiek komt en het lacht.  
Dan schrik je even: ach ja, dat was dus 
toch grappig. En dan komt er een andere 
zaal en die lacht niet zo hard. Dan zijn er 
spelers die uit angst de lach te hard gaan 
halen. Hij houdt bij voorbaat een plakka-
tje op. Ik word toch liever verrast. 
Het is niet onbelangrijk dat je zo vroeg 
mogelijk in de voorstelling een teken geeft 
dat er gelachen kan worden en met welk 
soort humor. Als het publiek niet weet 
waarnaar het kijkt, dan duurt het wel even 
voor er een lach loskomt. 
Het is belangrijk dat je snel de juiste bril 
bij het publiek opzet: zo gaan we naar de 
voorstelling kijken. 
Ook dat vraagt een soort geletterdheid 
van regisseur en spelers. Je moet thuis 
zijn in de verschillende soorten en stij-
len van humor. Er zijn ‘klassiekers’ in de 
humor die je ziet terugkomen: kleine 
dingen groot maken, grote dingen klein 
maken, de double take, herhaling, ver-
schijnen en verdwijnen…

KOMEDIE IS
TOPSPORT

“HET IS NIET SIMPEL 
OM HET ZOTTEKE UIT 
TE HANGEN.”
Gaston Berghmans

“NONSENSE  
IS A SERIOUS 
BUSINESS”

Wat is er zo moeilijk om een komedie succesvol te brengen?
We vragen het aan Stijn van de Wiel (van De Mannschaft). Hij 
gebruikt graag humor omdat het een krachtige drager is, ook 
voor ernstige dingen. “Nonsense is a serious business”, liet hij 
zich al geregeld ontvallen. 

STEFAAN DELEECK

DE KRACHT VAN HET KWETSBARE

KOMEDIES
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KURT VELGHE

LACHEN GEBLAZEN…

WIM VAN LEEMPUT

PYGMALION

In de winterperiode steken donkere gedachten heel vaak 
de kop op. Een goede remedie is het bekijken van kome-
dies. Voor veel mensen blijven komedies het handelsmerk 
van het amateurtheater.

De Lustige Slijters brengen ‘Ballekes in Tomatensaus’ van José 
Ruyssevelts, in een regie van Gino Bruneel. In Gullegem kiezen ze 
voor de lach. Met succes, zo blijkt, want alle voorstellingen van 
deze ‘Ballekes’ zijn in een mum van tijd uitverkocht. Het is één van 
de weinige gezelschappen dat zich de trotse eigenaar mag noemen 
van een eigen zaaltje. Het is in handen van de kerkfabriek, maar het 
gezelschap mag er zeker nog dertig jaar gebruik van maken. Het is 
een gezellig (en vooral veilig) theaterzaaltje waar net geen honderd 
mensen kunnen zitten. De bar is aan de kleine kant, maar wel char-
mant. In dit zaaltje naar toneel kijken, is sowieso een meerwaarde…

Het Zwevegems Teater beoogt kwaliteit en brengt diverse soorten 
theater. Deze keer is de komedie ‘De kras’ van Gérard Sibleyras aan 
de beurt. De regie is in handen van Jef Depaepe. Hoe eenvoudig 
mooi kan theater zijn? Men neme een eenvoudig verhaal met de 
nodige humor en spitsvondige dialogen, men kieze de juiste cast, 
men creëre een eenvoudig concept met een functioneel decor en 
men overgiet dat allemaal met een passend muzikaal sausje. Bij het 
binnenkomen, zien we een sober decor. Twee wanden staan voor 
elkaar en in de achterste wand zit een deur. Vooraan staan een paar 
stoelen. Dit verandert weinig of niets en doet telkens dienst als 
appartement van de drie koppels. Een andere leuke vondst is om 
de regieaanwijzingen uit de brochure op het decor te laten ‘typen’. 
Zo wordt er niet echt gebeld of gestofzuigd. Er verschijnt een droge 
tekst: “Er wordt gebeld…” Hierdoor wordt het absurde van de situa-
tie nog meer in de verf gezet, in een stuk dat sowieso al flirt met het 
absurde. Het tempo wordt behoorlijk strak gehouden en de cast 
levert het beste van zichzelf.

Graag stellen we je ‘Pygmalion’ van George Bernard 
Shaw voor. Zegt je niets? We doen een nieuwe poging: 
‘My Fair Lady’, de musicalversie die naast muziek ook 
een populairder einde toevoegt.

In 1913 stoort George Bernard Shaw zich aan de taal van de Engel-
sen. Hij ziet amper mensen die een volledige zin in het beschaafd 
Engels geformuleerd krijgen en dus schrijft hij een komedie met 
een taalgeleerde als hoofdpersonage en zet hij de gegoede stand 
een beetje voor schut.

Mr. Higgins, professor in de spraak, ontmoet aan de schouwburg 
een grofgebekt bloemenmeisje: Eliza Doolittle. Gechoqueerd 
door haar taalgebruik en overtuigd van zijn eigen kwaliteiten en 
kennis verkondigt hij dat hij haar op een half jaar tijd correct en 
beschaafd kan leren spreken. De volgende dag staat Eliza bij hem 
voor de deur. Ze wil bij hem taallessen volgen om hoger op de soci-
ale ladder te geraken en haar eigen bloemenzaak te starten. Door 
zijn goede vriend kolonel Pickering wordt hij uitgedaagd om er een 
weddenschap van te maken. De uitdaging: binnen een half jaar zal 
Eliza meegaan naar een feest van de high society en ze mag niet 
door de mand vallen.
Eliza trekt in bij Higgins en na een intensieve opleidingsperiode is 
er een eerste test op een feest bij Higgins’ moeder. Daar blijkt dat 
Higgins er in geslaagd is Eliza correct te laten spreken, maar wat 
ze zegt, blijft volks en platvloers. Er komt blijkbaar meer bij kijken.
Uiteindelijk slaagt Eliza met verve in haar proef en haalt ze de 
weddenschap binnen voor Higgins. Deze ziet dit vooral als zijn 
eigen verdienste, terwijl Eliza het anders aanvoelt. In al haar trots 
denkt ze zonder Higgins te kunnen en stort ze zich in de armen 
van George, een aanbidder. Na een verzoeningspoging komen 
Higgins en Eliza tot een soort van verstandhouding, maar de 
breuk blijft definitief.

Toneelkring Wij uit Lebbeke neemt ‘Don Quichot’ onder handen, de 
vierhonderd jaar oude roman van Cervantes. Hierin raakt de land-
jonker Alonso Quijana zodanig betoverd door de vele prachtige 
ridderverhalen uit zijn bibliotheek, dat hij op een dag besluit om zelf 
als dolende ridder de wereld rond te trekken om alles wat slecht is, 
goed te maken. Hij wordt hierin bijgestaan door Sancho Panza, een 
eenvoudige landman. Bovendien draagt hij al zijn avonturen op aan 
zijn edele vrouwe Dulcinea van Toboso! Regisseur Frank Hofmans 
ontmantelt het originele verhaal volledig en bouwt het opnieuw op 
van niets. Jammer dat de echte boodschap van deze tijdloze roman 
hiermee volledig naar de achtergrond verdwijnt. Zo wordt nooit dui-
delijk gemaakt dat Don Quichot ten onder gaat op het moment dat 
hij zijn grote droom moet opgeven. Dit wordt in de roman gesym-
boliseerd door zijn gevecht met de spiegelridder waarbij Quichot 
geconfronteerd wordt met zichzelf. 

‘Ze houden van elkaar’ is de vertaling van het Franse toneelstuk ‘Ils 
s’aiment’ (1996) van Muriel Robin en Pierre Palmade. In de voorbije 
twintig jaar spelen Palmade en Michele Laroque dit stuk al voor 
meer dan één miljoen toeschouwers. In september 2013 verkiest 
‘Watch And Listen’ het tot ‘Beste Komedie Ooit’. Er bestaan intus-
sen al twee vervolgen: ‘Ils se sont aimés’ en ‘Ils se réaiment’. In 2016 
viert het duo zijn twintig jaar als podiumkoppel en brengen ze een 
selectie van de beste sketches uit de drie voorstellingen. Als dat 
even plezant wordt als hetgeen Deugd & Vreugd ons voorscho-
telt, dan belooft dat een hele grappige avond te worden. Sommige 
stukken verkopen zichzelf. De teksten spreken voor zich en bieden 
voldoende stof om het publiek een aangename avond te bezorgen. 
Regisseur Geert Vanderhaeghen slaagt er in om daar een leuk con-
cept rond te bedenken en dat maakt het helemaal af.

Dat een leuke productie je van een depressie af helpt, kan ik je niet 
garanderen, maar het helpt je alleszins om de sombere winter-
maanden door te komen. Op naar de lente!

SELF-FULFILLING PROPHECY
De titel doet vermoeden dat Shaw zich inspireerde op de Griekse 
mythe van Pygmalion en Galatea, waarin de verstokte vrijgezel 
Pygmalion verliefd wordt op zijn standbeeld van de ideale vrouw. 
Door een interventie van Aphrodite komt dit tot leven, hij noemt 
haar Galatea en ze huwen. 
Ook in de psychologie komt deze mythe terug met ‘het pygmalion 
effect’ waarbij mensen zich positief en negatief gaan gedragen 
naar de verwachtingen van hun gezaghebbende. Het komt vaak 
voor in de context werknemer – leidinggevende of zoals ook bij 
Higgins en Eliza, leerling – docent.

EEN HAPPY END?
Door lessen in spraakleer beeldhouwt Higgins Eliza tot een ele-
gante dame. Er bestaat net als in de mythe ook een zekere aan-
trekkingskracht tussen hen. Eliza verwacht na het slagen van haar 
opdracht meer van Higgins, maar deze is niet van zijn voetstuk 
te krijgen, terwijl Eliza als gelijke behandeld wil worden. Higgins 
beseft door een gebrek aan empathie bovendien niet hoe graag ze 
elkaar eigenlijk wel hebben. Hun wegen scheiden, maar ze verdwij-
nen niet uit elkaars leven. Shaw breekt een lans voor de positie 
van de vrouw in de samenleving.
In de meeste gevallen wordt in de film voor een makkelijk verteer-
baar einde gekozen met meer toenadering tussen Eliza en Higgins. 
Door de koppigheid van Higgins is deze enkel mogelijk met een 
zekere toegeving of ook wel onderwerping van Eliza, waardoor 
eigenlijk haar zelfstandigheid ondermijnd wordt.

ONBEKEND IS ONBEMIND
Ongeacht welk einde blijft Pygmalion een universeel verhaal dat 
een breed publiek aanspreekt en dat bovendien grappig is. De 
positie van de hedendaagse vrouw is enigszins anders dan toen bij 
Shaw, maar het spanningsveld blijft bestaan. Het stuk daagt uit om 
een eigen interpretatie of adaptatie te maken, iets wat misschien 
enkel echte klassiekers kunnen? Het verhaal kan ook een spranke-
lende bron van inspiratie zijn voor eigen werk. Het is bijvoorbeeld 
niet ondenkbaar dat het op de schrijverstafel heeft gelegen bij de 
auteurs van de film ‘Pretty Woman’ of ‘Educating Rita’.
Waarom wordt het bij ons zo weinig gespeeld?

Hier namen ze al de bloemen in ontvangst:
Theater Hoogspanning, Beerse – Niet Versagen,  
Koninklijke Toneelvereniging Hansbeke – De Pieterman,  
Wemmel – Theatergroep Puck, Zwolle –  
Toneelgroep Graficus, Apeldoorn 

Pygmalion 
TG Hoogspanning Beerse

© Bart Poels
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KURT VELGHE

DIT KUNNEN WE 
ZELF BETER!

A STREETCAR  
NAMED DESIRE

Bart, Luc en Gert, drie vrienden en acteurs besluiten na het zien van 
een saaie voorstelling zelf een spannender plot te bedenken. ”Wat 
zou er gebeuren als een mannenvriendschap op de helling komt te 
staan door de inmenging van een vrouw, een femme fatale?” Het idee 
tussen pot en pint krijgt vorm als de drie besluiten één keer per week 
samen te komen om dit stuk te schrijven. ‘Scherven’ wordt zo een 
relationeel toneelspel over drie vrienden, dat boeit, verrast en beklijft.

Personages krijgen vorm: een zakenman, een archeoloog en een 
kunstfotograaf zien elkaar elke week op hun squashavond, tot de 
bewuste dame verschijnt. Een mannenprofiel bedenken blijkt niet zo 
moeilijk, dat zit in hun leefwereld. Maar wat drijft die vrouw? Ze scha-
kelen vriendinnen in om ideeën te spuien en de thriller krijgt stilaan 
vorm.

Bart: ”Ons personage moet door die intelligente, sexy vrouw geraffi-
neerd ingepakt worden. Na onderzoek belooft Sofie de fotograaf een 
blitzcarrière, pakt ze de archeoloog in met haar parate kennis en de 

De gelijknamige film van Elia Kazan uit 1951 zal wellicht voor altijd 
herinnerd worden door het iconische beeld van Marlon Brando 
in een spannende T-shirt, neerkijkend op zijn schoonzus Blanche 
(een schril contrast met het beeld van de vadsige en onuitstaan-
bare homp vet aan het eind van zijn carrière). Brando vertolkt de 
rol van Stanley Kowalski en ligt met deze prestatie meteen aan 
de basis van de opkomst van de ‘method acting’ in Hollywood. De 
film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Tennessee 
Williams uit 1947.

Dat de film steunt op een toneelstuk, is al vrij vroeg duidelijk. De 
meeste handelingen spelen zich af op één locatie en het is vooral 
een door dialoog gedreven verhaal. De focus ligt op de spanning 
tussen Stanley en Blanche, het contrast tussen de rijke en de 
arbeidersklasse. In 2010 brengt Teater De Schizo’s uit Lokeren dit 
stuk. De regisseur kiest ervoor om het speelvlak af te bakenen 
met lege drankflessen, om het drankverbruik van Blanche te sym-
boliseren. Bovendien symboliseert het ‘glas’ van de flessen het feit 
dat er geen privacy is ten huize Kowalski. Op zich geen slecht idee, 
ware het niet dat de acteurs in hun nogal fysieke spel regelmatig 
struikelen over of lopen tegen de flessen, wat telkens opnieuw 
storend werkt. De acteurs kijken elkaar constant op de vingers. 
Een mooie illustratie hiervan is de scène waarbij Blanche haar ver-
leden opbiecht aan Mitch op de voorscène, terwijl Stella en Stan-
ley op de achtergrond op restaurant zitten, maar wel constant 
aanwezig zijn als een soort voyeurs. Om als acteur het niveau te 
halen van Brando in de film, moet je van heel goeden huize zijn. 
Een ‘grimmig’ uiterlijk kan helpen, maar is niet voldoende om deze 
gelaagde rol neer te zetten.

zakenman met een ongelofelijk financiële meevaller. De 
eerste twee scènes schrijven is gemakkelijk, je zit met 
een exposé, een personagetekening, wat onderlinge rela-
ties, maar het dramatisch aspect bedenken…”
Luc: “Het is ook niet zo evident om met z’n drieën te 
schrijven, want automatisch breng je toch je eigen 
bagage mee die niet altijd matcht met die van anderen. 
Onze relatie tot die vrouw is verschillend, maar dat in dra-
matiek vertalen is een stuk moeilijker. We liggen ongeveer 
tien jaar stil.“

Bart: “Gelukkig is Thailand er om in alle rust de brochure 
terug te lezen en verder af te werken. We hebben onder-
tussen al meer de leeftijd van onze personages. Het plot 
bedenken gaat vlotter.”
Gert: “Na het lezen van Barts schrijfwerk pikken we de 
draad terug op. Luc en ik proberen op onze beurt eigen 
accenten te leggen die het stuk nog speelbaarder maken. 
We organiseren zelfs zeven leesavonden met theaterma-
kers die ons interessante feedback geven.”
Bart: “Je kan natuurlijk blijven herwerken. We moeten dit 
gewoon spelen. Het liefst met een objectieve, ervaren en 
bevriende regisseur. Toch heeft zijn inbreng ons verplicht 
een definitieve bewerking te maken waar iedereen zich in 
kan vinden.”
Luc: “Een thriller schrijven heeft natuurlijk wel conse-
quenties. De dramatische spanning tegenover die vrouw 
moet constant aanwezig zijn en het einde moet een 
onverwachte wending krijgen. Ik kan die discussieavon-
den bijna niet meer tellen, zeker wat de titel betreft. Wij 
staan als acteur en auteur ineens tegenover een regis-
seur die nog een andere visie heeft.” 
Gert: ”Zelfs de feedback van het publiek, na een aantal try 
out voorstellingen, blijft voor mij belangrijk. Je bent in dit 
concept niet alleen de acteur maar ook de schrijver van 
dit stuk en dat ligt allemaal veel gevoeliger.” 
Bart: “Anderzijds is het een luxe om dit ‘work in progress’ 
vanaf het eerste woord op papier tot de première te kunnen 
bijschaven. Je moet je tegenover niemand verantwoorden 
behalve tegenover jezelf. 
Luc: “Toch verplicht onze productieblindheid ons telkens 
opnieuw na te denken over ons werkproces want je ziet 
soms de fouten niet meer die een buitenstaander wel ziet. 
Gelukkig zijn het dikwijls maar details die gemakkelijk bij 
te schaven zijn want voor ’t zelfde geld is het een draak!”
Gert: “Onze ambitie met ‘Scherven’ is het publiek een 
aangename toneelavond bezorgen waarbij spanning, 
humor en tragiek nooit ver weg zijn. Het is trouwens 
beschikbaar in de bibliotheek van OPENDOEK. Het 
eerste gezelschap dat dit stuk speelt, betaalt geen 
auteursrechten.”
 
‘Scherven’ van Bart Van den Eynde, Gert Van Mechelen en 
Luc De Peuter

In de filmversie is Vivien Leigh bij momenten zo goed dat je bijna 
zou denken dat ze echt gek is. Het verhaal van haar vrij labiele 
persoonlijkheid doet de ronde, en Elia Kazan schijnt hier dankbaar 
gebruik van te maken tijdens de opnames van de film. Geloofwaar-
diger kan het moeilijk worden. Met andere woorden ook de rol van 
Blanche moet heel goed ingevuld worden. En dat blijkt ook niet 
altijd zo evident te zijn. Bij Koninklijk Theater Rostune (Damme), 
die ook in 2010 ditzelfde stuk creëert, is dat echter wel het geval. 
De actrice die Blanche speelt, weet de gelaagdheid in de rol 
goed over te brengen op het aanwezige publiek. Kowalski wordt 
gespeeld door een acteur, die naar mijn gevoel niet de juiste 
fysiek heeft maar toch bijzonder geloofwaardig is in de rol. De 
grote scène wordt optimaal benut met goed uitgekiende ‘plaat-
singen’ van de acteurs en een heel goed gebruik van de belich-
ting. Zo wordt de woonst van de Kowalski’s in een witgeel licht 
gestoken en achteraan en rechts op de scène schijnt blauw licht 
waarmee de straat gesimuleerd wordt. Het enige onderscheid 
tussen binnen en buiten is een streep licht. Naar het einde toe 
wordt het licht binnen zelfs rood om de opgelopen spanning 
tussen Blanche en Stanley te symboliseren. Ook de muziek past 
wonderwel. Snerpende violen illustreren de toenemende span-
ning ten huize Kowalski.

‘A streetcar named Desire’ (‘Tramlijn Begeerte’) is een mooi stuk 
met psychologische diepgang. En net door die knappe uitwer-
king van de personages kan het nu nog altijd werken. Houd 
echter altijd in je achterhoofd dat één van de grootste acteurs 
die Hollywood ooit gekend heeft, de rol van Kowalski tot de zijne 
heeft gemaakt. 

“VOOR ’T ZELFDE GELD  
IS HET EEN DRAAK!”
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BERNARD SOENENS

REGISSEREN,  
EEN BLIJVENDE  

ZOEKTOCHT

“Evolueer je als regisseur?”  
Deze vraag stelde OP&DOEK aan vier 
regisseurs, die al jaren regisseren 
als hobby hebben. Door als acteur te 
starten, staan ze als regisseur dicht 
bij hun acteurs en is spelbegeleiding 
hun prioriteit. Alle vier hebben ze een 
opleiding achter de rug. Ze hebben 
veel respect voor de diversiteit van het 
amateur theater en in hun regie leggen 
ze eigen klemtonen.

Jeannine groeit op in Nijlen. Ze is als kind al betoverd door theater maar moet tot haar 28ste 
wachten tot de schepen van Cultuur haar de weg wijst naar een lokale toneelgroep. Ze 
acteert enkele jaren bij KWB-Nijlen en richt dan ’t Tejaterke op, waar ze ‘haar eigen ding’ kan 
doen. Na tien jaar pikt ze als regieassistente een en ander op over regie en krijgt ze de smaak 
te pakken. Ze doet een eerste ervaring op als coregisseur in het kerstspel ‘Scrooge’. Zonder 
stevige bagage durft ze niet verder gaan, dus maar een driejarencursus regie in de kunstaca-
demie in Lier. Met ‘Who’s afraid of Virginia Woolf’ van Edward Albee en ‘Van muizen en men-
sen’ van John Steinbeck als eindwerk legt ze in 2010 meteen de lat hoog. De jury waardeert 
haar regie met een onderscheiding. “Ik sta nog altijd achter die regie, ik zou daar niet veel 
aan veranderen,“ vertelt Jeannine. Ze vertrekt van het talent en de mogelijkheden van haar 
acteurs. Ze begeleidt ze ‘vanuit de buik’ en niet via een op voorhand vastgelegde invulling. 
Door die flexibiliteit wordt ze in de regio regelmatig gevraagd als gastregisseur. Ze houdt van 
toneelstukken met inhoud en personages van vlees en bloed. Ze blijft acteren en regisseren, 
en door die mix blijft ze evolueren. Ze leert hoe belangrijk het is om acteurs los te laten. Een 
regisseur die alles voorkauwt, remt af. 
Jeannine mist wel een eigen visie op scenografie. Ze heeft veel bewondering voor de creati-
viteit van regisseurs op het vlak van decor, licht en geluid. Als regisseur zit je in een perma-
nent leerproces. Toch houdt ze het bescheiden. Haar missie is regisseren in de regio en dat 
zo goed mogelijk doen. Ze droomt ervan een tekst van Shakespeare te bewerken en een cast 
met semiprofessionele acteurs te begeleiden. Uit nieuwsgierigheid. “Kan ik voor hen iets 
betekenen en bieden die (semi)professionelen de regisseur meer aan dan een amateur?” 

ERIC CLAVIE (1961)

“MEZELF VERRASSEN”

JEANNINE HENS (1957)

“LOSLATEN”

Eric is 38 jaar als hij een voorstelling van de Belgische Improvisatie Liga (BIL) ziet en 
meteen weet hij: ik wil acteren. Hij speelt in enkele producties en kiest dan voor een 
opleiding bij Open Living in Antwerpen. Twee decennia lang acteert hij en schrijft hij 

theaterteksten. Daarna begint Eric te regisseren in een project voor anderstaligen, 
voor jongeren, in een keldertheater, in een landelijke theatergroep… tot en met zijn 
eigen monologen. Het is telkens een evenwichtsoefening om zich op de lijn van de 

acteurs te plaatsen, maar toch grensverleggend te werken. Dat zit dan in het bewer-
ken van de tekst, het scherper zetten van de humor, het zoeken naar visuele elemen-

ten, het uitwerken van een suggestief decor, het bijsturen van de speelstijl. “Ik hou 
van interactie met het publiek onder meer door het doorbreken van de vierde wand. 

Ik pik wel een en ander mee van acteurs. Dat zijn mooie momenten. Aanvankelijk 
focus ik te zeer op het spel. Later leer ik dat een tekstanalyse cruciaal is. Ook het 

visuele vind ik belangrijk, maar je kan het ook sober houden. In ‘Desperados’ zitten 
vier acteurs op een rij op een barkruk. Mits goed acteren, is er ook daar veel te zien. 

Ik wil ook meer weten over soundscapes en de mix van spel en muziek. Je steekt veel 
op door voorstellingen van liefhebbers of professionelen te bekijken. Je evolueert 

ook als je nieuwe uitdagingen aanpakt. Ik probeer mezelf te verrassen, door telkens 
iets anders te doen. Zo kijk ik uit naar een project op locatie, of in open lucht, of… het 

ultieme toneelstuk. Een komedie of klucht wijs ik niet af, als ik mijn eigen ding kan 
doen, maar ik hou toch meer van Molière. C’est la vie.” 

Peter acteert van jongs af bij diverse toneelgroepen in Wiekevorst, een klein dorp in 
de Kempen: KLJ, Vreugd en Deugd-KWB en later Aventoe. Feedback van juryleden, 
suggesties van coaches en cursussen van de toenmalige koepelorganisatie Fakrea 
verbreden zijn kijk op theater. Peter blijft voeling houden met het traditioneel theater 
in zijn dorp, maar doet nieuwe artistieke ervaringen op met de oprichting van Aven-
toe, via contacten met professionele makers en spelers en vier academiejaren in Lier. 

“Ik mocht in de academie meespelen in de producties met een cast van leraars en 
leerlingen. Dat waren afstudeerprojecten van studenten in Maastricht. Tot vandaag 
vormen ze een semiprofessionele toneelgroep, waar ik nog altijd speelkansen krijg. 
Dat acteren vergroot mijn expertise om regies aan te pakken bij Aventoe en als gast-
regisseur actief te zijn in de regio. Zelf blijven spelen is een belangrijke stimulans om 
te blijven evolueren als regisseur. 
Voor mijn eerste regie speel ik op veilig: ik zoek acteurs bij de jongeren van KLJ, ik 
werk met een co-regisseur en een bestaande theatertekst. Daarna werk ik een vol jaar 
aan een eigen creatie. Ik heb te weinig lef om overtollig tekstmateriaal te schrappen. 
Maar in de loop van de volgende jaren ben ik als regisseur vooral geduldiger gewor-
den. Ik leer dat van andere regisseurs. Het is een meerwaarde feedback te vragen aan 
acteurs en je regie een stuk open te laten. Ik ben op de eerste repetitiedag niet langer 
klaar met mijn regie. Wat acteurs aandienen is waardevoller dan wat je zelf hebt voor-
bereid. In theater moet de acteur voorop staan. Op het vak van vormgeving, zoek ik 
naar soberheid, waarmee je vaak meer vertelt dan met een realistisch decor. Dat leer 
ik door voorstellingen bij te wonen. Een gastregie is vaak een kwestie van een compro-
mis maken omtrent stukkeuze, samenstelling cast, aanpak, speelwijze en vormgeving. 
Ik aanvaard de opdracht als ik enige voeling heb met de theatertekst. Maar veelal blijf 
je hangen bij komedies en blijspelen en dat is een beetje frustrerend. 

Deze regisseur uit Izegem begint als tiener met acteren. Na tien jaar 
voelt hij de noodzaak om zelf te regisseren. Zijn ideeën wil hij niet 

opdringen aan een groep, maar zelf uittesten. Daarom zoekt hij jon-
geren in het jeugdhuis. In die startfase kiest Steven voor bestaande 

theaterteksten zoals ‘Instinct’ van Ed Vanderweyden en ‘De Stoel van 
Stanislavski’. Er komt ook vraag van andere groepen. “Ik wil afstap-
pen van het klassieke werkproces: lezingen, verkeersregie, memo-

riseren tekst, afwerken. Als acteur heb je in zo’n proces een heel 
beperkte inbreng. Ik vroeg me dan altijd af: wanneer kunnen we nu 

spelen? Ik focus dus meer op het uitzoeken van spelmogelijkheden 
op de vloer. Daarna volg ik drie jaar de regiecursus (2004-2006) van 
OPENDOEK vzw. Dat is een proces met veel theorie en techniek. Je 

wordt voortdurend uitgedaagd met regie-opdrachten, die je dan 
uitwerkt met eigen acteurs. Sedertdien creëer ik – met diezelfde 
acteurs - producties in mijn eigen groep BIT. Daaraan werken we 

twee jaar vertrekkend van een leeg blad. Je kan als gastregisseur niet 
zomaar ergens binnenvallen met zo’n zoekproces. Dan kies ik voor 
een bestaande theatertekst, maar zoek toch ook naar een nieuwe 

inhoud en een nieuwe vorm. Ik vind inspiratie bij groepen als Abattoir 
Fermé. Ik school me ook bij op het vlak van circustechnieken, bewe-
ging, muziektheater,… Geregeld schakelen we dan een coach in om 
het productieproces mee te begeleiden. Enerzijds voel ik aan dat ik 

een zekere rust gevonden heb en makkelijker een zoekproces kan 
afwerken. Anderzijds ben ik als gastregisseur voor mezelf strenger 

geworden. Een creatieproces is groepswerk, maar de regisseur hakt 
de knopen door. Het theater evolueert. Vandaag wordt er vroeger 

gewerkt aan tekstkennis, groepen zoeken ook buiten hun groep naar 
de juiste acteurs. Acteurs gaan ook de discussie aan over hun perso-

nage en het toneelstuk, ze zijn een permanent klankbord. Het belang-
rijkste blijft de reactie van het publiek, dat geldt ook als je jaarlijks 

een klucht speelt. In het theater heeft ieder genre bestaansrecht en 
zoekt iedereen best zijn eigen weg naar een tevreden publiek.”

PETER SMOLDERS (1965)

“BLIJVEN SPELEN”

STEVEN DUYCK (1975)

“EVOLUEREN ZOALS 
HET THEATER ZELF”

©
 Stefaan Vandorpe
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WALTER SAMOY

HALLELUJA!

OPVALLEND

Ballekes in Tomatensaus – De Lustige Slijters Gullegem

© Patrick Dubois

Halleluja! Eindelijk staat het te gebeuren. Veranderin-
gen gloren. De oude paden maken plaats voor nieuwe, 
niet alleen op het politieke wereldvlak maar ook in de 
schoot van Berts groep. Gedaan met het korte schit-
teren in het overhandigen van een brief of de agent bij 
het arresteren van de moordenaar. Bert krijgt zijn eer-
ste hoofdrol. Taaraaa!!! Een droom gaat in vervulling. 
Een nieuwe adem vult zijn doorrookte longen.
Met glans zal hij de CEO van een vleesfabriek spelen 
en het stuk van begin tot einde dragen. En hoe! Zijn 
voorbereiding mag er wezen. Bezeten werkt hij zich 
de materie binnen. Hij schaft zich studieboeken aan 
om de koe en andere Gaia-lieverds tot in de intiem-
ste organen te bestuderen. In een recordtijd wijst hij 
blindelings de kogelbiefstuk in de bovenbil aan, of wat 
meer naar achteren de biefstuk van de platte bil. Hij 
wijst rapper de plaats van kruiden- of mosterdspek 
bij het varken aan dan Mercator Afrika op zijn kaart. 
Met de vingers in de neus verklapt hij hoe je rozetten 
bekomt en waar de T-bone en de ribeye te vinden zijn. 
De levers van een merrie, hengst of ruin haalt Bert zo 
uit elkaar. Gedreven als geen ander gaat hij ver. Zijn 
directeur fronst de wenkbrauwen als Bert zijn colle-
ga’s vraagt om hem na werktijd helemaal in plastiek te 
snoeren om te weten hoe een braadworst zich wezen-
lijk voelt… Hij heeft er meer van verwacht. 
Zijn vrouwtje Sofie begint zich zorgen te maken. Zeker 
als hij af en toe als een konijn rond de tafel huppelt 
of het gesnurk van een Piétrain nabootst. Dat is een 
varkenssoort met stevige hammen wat van Bert 
niet gezegd kan worden. Ze kent haar pappenheimer 
beter dan haar geboortedatum en zoekt het telefoon-
nummer op van een psychiater. Bert sust haar dat hij 
alles onder controle heeft en enkel de methode van 
de befaamde Stanislavski toepast. Dat de regisseur 
uiterst tevreden is, kan Sofie maar matig paaien. Ze 
kent die gast.
De repetities verlopen vlotter dan het weerpraatje van 
Frank voor het dollen met Sabine. De ploeg ziet het zit-
ten en geen pauw benadert Bert wat fierheid betreft. 
Een week voor de première echter slaat de fatale ver-
andering toe. Bij het paard van boer Verachtert wil 
Bert eens de endeldarm van dichtbij bekijken maar 
het preutse beest verkoopt hem een trap waardoor hij 
weken in een ziekenhuiskamer belandt. Volgend sei-
zoen misschien. 
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Na de nieuwjaarsreceptie van 29 januari 
laatstleden – waar ook het nieuwe logo 
is voorgesteld – bieden de drie nieuwe 
vaandeldragers zich enthousiast, strijd-
vaardig en vooral eensgezind aan voor 
een kort interview. Een primeur in deze 
organisatie. Joke zoekt die samenwerking 
bewust op omdat zij haar management 
wil toetsen aan de visie van het bestuur, 
dat voor haar een klankbord is, een steun. 
Dat noemt ze beleid. Kristof wil niet alleen 
dezelfde taal spreken, maar ook hetzelfde 
doen. Hij verwijst naar de massa verschil-
lende activiteiten in elke provincie, in elke 
regio. “Regio’s zitten met dezelfde vragen. 
Ga samen zitten, smijt het op tafel, denk 
erover na en leer van mekaar!” 
Als Joke in deze verandering misschien 
iets sneller wil gaan, vindt ze in Ellen een 
compagnon, en in Kristof iemand die haar 
tot wat meer kalmte aanmaant. Maar ze 
willen alle drie hetzelfde. “Onze verschillen 
versterken ons”, vindt Ellen.

Voor Kristof schuilt het grootste pro-
bleem in de opvolging. “Wie volgt mij op?” 
is een vraag die je overal hoort. Waar zijn 
de mensen die de fakkel willen en kunnen 
overnemen? De oudere generatie heeft dat 
schitterend gedaan, en doet dat nog, maar 
zij kijkt naar de jongeren. Ze stelt de vraag 
naar de oorzaak van zo weinig instroom. 
Ligt het aan de structuur van de organisa-
tie? Hoe pakken we dat dan aan? Waar zijn 
de veertigers? Voor Joke ligt het grootste 
probleem bij de geslotenheid van de groe-
pen. “Zij kijken niet verder dan hun eigen 
kring, gaan niet naar mekaar kijken, leren 
niet van mekaar.” “In de communicatie tus-
sen de groepen zit veel ruis”, bevestigt Kri-
stof. Ellen ziet dat de structuur vijftien jaar 
geleden goed was, maar in deze tijdsgeest 
en met het oog op de toekomst moet er 
heel wat veranderen. “Daarin mogen we de 
overheid als partner niet vergeten”, waar-
schuwt Kristof. “Er is in het culturele land-
schap erg gesnoeid. Die realiteit vraagt 

onze aandacht.” Om tegemoet te komen 
aan de financiële problemen van de groe-
pen grijpt Joke naar het beleidsplan: “We 
maken het amateurtheater zichtbaar. We 
zorgen dat het een handelsmerk wordt. 
We proberen bijvoorbeeld de Culturele 
Centra te overtuigen minstens één ama-
teurvoorstelling per jaar in het abonne-
ment op te nemen. We sensibiliseren 
gemeentes om het theater te ondersteu-
nen… De programma’s voor de verkiezin-
gen worden nu opgesteld.” 

“Moet OPENDOEK soms de vakbond zijn 
van het amateurtheater?” vraagt Ellen 
voorzichtig. “Met meer mensen kunnen we 
ook meer.”

“In deze tijd met zijn vele burn-outs heb-
ben mensen nood aan vrije tijd. Theater 
kan die tijd zinvol invullen.” weet Joke. “Als 
we de schotten tussen de theaterdiscipli-
nes (figuren, vertellen, toneel, dans, zang, 
beeld…) kunnen wegnemen, stelt Kristof, 
dan werken we aan onze kwaliteit. Die 
kruisbestuiving tussen alle onderdelen 
kan alleen maar vruchtbaar zijn.” 

Wat hoopt, verwacht dit trio?
Ellen: “De goesting! De goesting om dat 
specifieke werk in het theater te doen. 
Spelen, repeteren, tappen, vergaderen… 
Als we dat samen kunnen verwezenlijken.” 
Kristof: “Ook ik zie graag voorstellingen 
waar het spelplezier vanaf druipt. De dyna-
miek van een groep in alle facetten. En dat 
iedereen zich graag ‘opendoeker’ voelt.“ 
Joke: “We zijn gesubsidieerd vanuit het 
kunsten decreet. Kunst blijft dus cruciaal. 
We zijn meer dan een sociale bezigheid. 
We zijn met theater bezig. OPENDOEK 
wordt een moderne organisatie met veel 
instroom van jongeren zonder de ervaring 
van de ouderen te vergeten.”

DRIE MUSKETIERS
JEF MELLEMANS

“Nee, we willen van OPENDOEK geen jeugdbeweging maken!“ Daarmee coun-
tert Kristof Lataire, de voorzitter van OPENDOEK, de mogelijke kritiek op 
de ‘verjonging’. Ellen Stubbe, de ondervoorzitster, sluit zich daar onmiddel-
lijk bij aan: “OPENDOEK is niet de Zirkstraat, niet het bestuur, dat zijn WIJ 
allen, jong en oud.” Directeur, Joke Quaghebeur, maakt de vergelijking: “Het 
succes van een theaterproductie is het werk van iedereen, ook van de tappers.”

© Gilles Le Roy

INFORM
ANTEN

Het was nog uit de periode waarin 
ik in het middelbaar zat (ik speelde 
mee met het Collegetoneel) en we 
situeerden ons ergens een tweetal 
weken vóór de première. De exacte 
woorden ken ik niet meer, maar het 
‘wijzen’ kan ik me nog écht voorstel-
len. “Nog twee weken en we moeten 
er staan. Voorlopig is er nog nie-
mand die er staat... Op één iemand 
na... En toen wees hij me aan. Heel 
kort, maar dit heeft toen een enorme 
impact gehad op mij.
 FILIP VAN CAENEGHEM

Ik hoor wel eens: “Een regisseur mag 
niet gul zijn met complimenten.” 
Terecht of niet? Het spel van een 
acteur kan immers altijd beter. Bij 
complimenten volgt er misschien 
minder inzet, want het is toch al 
goed? Langs de andere kant; “Geef 
ze een pluim en ze kunnen vliegen.”
Bij mijn eerste rolletje (het meidje 
natuurlijk) had mijn regisseur wel 
wat werk met die beginnelinge maar 
regelmatig hoorde ik toch : “Gij zult 
schitteren met de voorstelling.” Als 
je voor de eerste maal tussen al die 
meer ervaren acteurs repeteert, 
doet zo’n zinnetje goed.
 NICOLE DE SAGHER

Toen ik deze rol schreef, vreesde ik 
dat niemand die rol zou kunnen spe-
len zoals ik hem zag en voelde… En 
toen kwam jij!
 JOSÉ RUYSEVELTS

Ik regisseerde een actrice die haar 
debuut zou maken in het stuk ‘Moe-
derliefde’ (Franck Vickery). Ze had 
veel problemen met het memori-
seren van haar tekst maar op een 
bepaald ogenblik keek ze, tijdens 
een repetitie, uit een fictief raam om 
een laatste blik op haar zoon te wer-
pen die het huis voorgoed verliet en 
ik zei tegen haar: “Ik vergeef je al je 
teksthaperingen want die blik van 
daarnet heeft me ontroerd tot in het 
diepste van mijn hart.” 
 CHRIS MATHIJS

Het mooiste compliment was van 
regisseur Werther Van Der Sarren. 
Eigenlijk was het voor de volledige 
cast van ‘Taxi Taxi’. Na de laatste 
voorstelling kwam hij lachend de 
kleedkamer binnen en zei: “Lieve 
mensen, bedankt voor jullie ener-
gie, enthousiasme en toewijding om 
onder mijn regie een stuk te spelen 
waar ik nog jaren met plezier zal 
naar terug kijken. Bedankt om een 
oude rot in het vak te verrassen met 
de perfecte voorstelling. Het was 
mij een waar genoegen om jullie te 
mogen regisseren.” Dan gaan de 
haren op uw armen toch eventjes 
overeind staan.
 PEDRO LEMA (VZW KLAKKEBOEM ZWEVEGEM) 

Wat ik fantastisch vond was het 
juryverslag van het Provinciaal 
Toneeltornooi van de provincie 
Vlaams-Brabant. Als 72-jarige 
acteur speelde ik in ‘Dwazen’ Dok-
ter Zubritsky (Fools) van Neil Simon. 
Dit was een van de hoofdrollen. De 
jury kende onze productie “een zeer 
goede uitmuntendheid” toe. Dat 
deed deugd, samen met de mede-
spelers, deze kwalificatie te mogen 
ontvangen hebben!
 FRANS VRANCKX

Als verteller hoorde ik ooit van een 
kind: “Ik zag het nog echter gebeuren 
dan op tv.” En mijn dag was goed.
 MAARTEN VAN ROMPAEY

Applaus.
 ANNELIESE DE BOECK

Zowel gekregen als gegeven: Gron-
dige en begrijpende tekstkennis. 
Zeer natuurlijk spel. De rol is als op 
je lijf geschreven.
 JOS HEYLENHet mooiste compliment dat ik ooit 

kreeg kwam eigenlijk van de auteur 
van een stuk dat voor de allereer-
ste keer werd opgevoerd. De auteur 
zei me dat het personage dat ik 
vertolkte precies was zoals het 
bedoeld was. Ik had dat personage 
tot leven gebracht.
 MARLEEN KORTHOUDT

WAT WAS HET MOOISTE 
 THEATER COMPLIMENT DAT  

JE OOIT KREEG OF GAF?

©
 Karel D

e Puysseleir

Van links naar rechts: Kristof, Ellen, Joke
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ACTEREN IS

Spreken mag dan wel een belangrijk deel zijn van acteren, toch 
zou het kort door de bocht zijn om drama te reduceren tot tekst-
zegging. Een theaterstuk is geen hoorspel. Een acteur speelt niet 
alleen met zijn stem, maar ook met zijn lichaam. De toeschou-
wer luistert niet alleen, maar kijkt ook. Het is als een open deur 
intrappen, maar toch is het niet voor elk gezelschap evident om 
tijdens repetities de acteurs ook te ‘leren’ bewegen. Nochtans lijkt 
het logisch dat niemand waarachtig kan acteren als hij zich niet 
bewust is van zijn lichamelijke présence op de scène. 

Vooral bij teksttheater zijn we te vaak gefocust op wat er moet 
worden gezegd, veeleer dan hoe ons lichaam het gesprokene 
mee betekenis geeft. Het gaat dan niet over bewegingen die bij de 
tekst passen, maar over het bewust worden van je eigen bewegin-
gen en gedragingen en die zodanig inzetten dat je meer overtui-
gend op de scène staat. 
Het karakteriseren van bepaalde persoonstypes door beweging 
en mimiek kunnen interessant zijn en leiden tot een heel ander 
soort theater, waarvan de commedia dell’arte een gekend voor-
beeld is. In de commedia dell’arte zijn de personages van Panta-
lone, Dottore of de Zanni niet enkel door hun masker te herkennen, 
maar worden ze ook getypeerd door hun specifieke manier van 
bewegen en spreken. Deze uitvergrotingen passen uiteraard niet 
in elk stuk of bij elk gezelschap, maar het is wel interessant om te 
zien hoe karakterisering door beweging werkt. 

Bewegingstraining hoeft met andere woorden niet uit te monden 
in een Commedia dell’arte-voorstelling, integendeel. Het kan net 
gaan om de subtiliteit van de stille wenk of een kleine beweging 
die het acteerwerk des te overtuigender maken. Het gaat over het 
kennen en beheersen van het eigen lichaam. In een bepaalde rol 
kruipen is moeilijk wanneer je niet goed weet hoe je in het dage-
lijkse leven wandelt en beweegt. Meer en meer is er ook in theater 

ELINE VAN DE VOORDE

aandacht voor dat lichamelijke bewustzijn. Een van de technie-
ken die frequent wordt aangewend om acteurs te helpen bij dat 
bewustzijn is de ‘Alexandertechniek’, een bewegingsleer, ontwik-
keld door de Australische acteur Frederick Matthias Alexander 
(1869-1955), die gericht is op het afleren van verkeerde bewegings-
patronen die de natuurlijke balans van het lichaam verstoren 
en op termijn tot uiteenlopende klachten kunnen leiden. Het is 
bedoeld om je bewuster te maken van je denken, je motoriek en 
je ademhaling, om onnodige (spier)spanning te herkennen en los 
te laten. Het herstellen van de natuurlijke balans tussen hoofd en 
ruggengraat vormt bij deze techniek een belangrijk uitgangspunt. 
De ontspanning die dit teweeg brengt, zorgt ervoor dat je efficiën-
ter gebruik maakt van je lichaam en een betere beheersing krijgt 
over al je bewegingen. Het muziektheatergezelschap Walpurgis 
gebruikt deze techniek al jaren in zijn artistieke praktijk en geeft 
hier ook workshops rond. 

Er zijn nog andere methoden die een lichamelijke gevoeligheid 
en bewustzijn kunnen creëren, zoals de Suzukimethode, om op 
natuurlijke wijze muziek te leren, Viewpoints training, voor fysieke 
improvisatie, Labans bewegingsanalyse of Jacques Lecoqs 
training om bijvoorbeeld een vallend blad te zijn of de zee. Als 
individuele speler kan je er ook voor kiezen om yoga of Pilates 
(‘Contrology’) te volgen, om los van een repetitieproces of geza-
menlijke training te leren voelen hoe je staat en beweegt. 

Er bestaan vele technieken om uit te proberen. Al die technie-
ken hebben als basis ‘zelfkennis’. Hoe sta ik? Hoe beweeg ik? Wat 
belemmert mij om op de meest efficiënte wijze mijn job als acteur 
uit te oefenen? Het loont de moeite om de juiste techniek te 
vinden om niet alleen een goede spreker maar ook een bewuste 
beweger te zijn.

HET PINOKKIO- 
GEVOEL
HOE EEN FIGUUR  
TOT LEVEN KOMT

De dode materie leven inblazen: dat is de magie van het 
figuren- en objecttheater. Voor Paul Contryn heeft dit 
geen geheimen meer. Paul is poppenmaker en sceno-
graaf bij de Mechelse ‘Beeldsmederij DE MAAN’ en 
leerde het vak van zijn vader.

“Mijn vader was een zeer gepassioneerd poppenspeler,” getuigt 
Paul met een zeker ontzag, “In die tijd was poppentheater iets 
heel bijzonders. Tegenwoordig zijn we minder snel verrast. Door 
de alomtegenwoordigheid van animatiefilm in de media, liggen de 
verwachtingen op een hoger niveau. Wie naar het beeldend thea-
ter kijkt, verwacht geen gewone poppenkast, maar een heuse the-
aterbeleving. Een mens die een mens speelt is aannemelijker dan 
een figuur of object dat je tot leven brengt. Anderzijds kan je een 
figuur zaken laten doen die een acteur fysiek niet kan.”

LEVEN IS BEWEGEN
Hoe maak je zo’n figuur? “Het geheim van het leven zit in de bewe-
ging,” legt Paul uit, “In zijn meest minimale vorm is de figuur louter 
aanwezig, niet meer dan een stip, als een pion op een speelbord. 
Soms heb je al genoeg aan een pop die enkel kan zitten of het 
hoofd draaien. Er komt meer leven in als je ook armpjes en been-
tjes kan bewegen. Je kan daar zeer ver in gaan, tot en met lippen 
of oogleden. Maar dat is niet altijd nodig. Het hangt er vanaf over 
welke productie het gaat en welke rol de figuur daarin speelt.”

MATERIAALTIPS
Sommige materialen lenen zich beter tot beweging dan andere: 

“Schuimrubber (mousse) kan je makkelijk vorm geven. Polys-
tyreen kan je snijden met een breekmes of met een warmte-
draad. Eventueel kan je het nadien beplakken met bruin papier. 
Dat laatste roept het nostalgische gevoel op naar de houten 
pop van vroeger, toen er nog geen kunststof bestond. Hout blijft 
een aangenaam materiaal om mee te werken. Je kan dit zowel 
ruw laten, of glad bewerken en het is makkelijk te behandelen. 
Maar voor de bewegende onderdelen heb je dan wel schroeven, 
nagels, of scharnieren nodig.”

Wat met de hobbyist die niet veel tijd heeft om figuren in elkaar te 
knutselen? “Je kan natuurlijk altijd een speelpop of een ‘knuffel’ 
kopen. Maar voor wie er toch meer eigenheid aan wil geven, zijn 
rubberen platen een aanrader. Je kan ze kopen in A4- of A3-for-
maat. Die platen kan je makkelijk uitsnijden en plooien, net als 
het maken van figuurtjes in papier. Dan heb je het plezier van een 
eigen figuur te creëren, met een eigen verhaal. Soms geraak je 
zelfs al weg met een washandje met twee ogen op geplakt en een 
wasspeld als neus… ”

Onderdelen moeten op een juiste manier bewegen, vindt Paul: 
“Het zoeken naar de juiste beweging duurt vaak langer dan het 
maken van het onderdeel zelf. Maar soms heb je geluk en kom je 
spontaan tot een beweging die zo natuurlijk aanvoelt dat je het 
zelf niet had kunnen bedenken.
Bij het spelen is het meestal de richting van de beweging die het 
verhaalt vertelt. Bijvoorbeeld een figuur die kijkt naar een flesje, 
suggereert dat er zal worden gedronken. Daarom zijn handpop-
pen zo ‘handig’, al zijn ze wat uit de tijd.”

TOEKOMST
De toekomst van het figurentheater wordt volgens Paul multi-
disciplinair en grensoverschrijdend: “Je ziet nu al vaak toneel-
voorstellingen waarin een gedeelte beeldend theater voorkomt. 
Dat brengt afwisseling, maar vaak is het ook heel functioneel, 
bv. om een scène te spelen die voor acteurs fysiek onmogelijk 
is. Op zulke momenten is een mooi stukje beeldend theater een 
echte meerwaarde.”

STEFAAN DELEECK
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TEASERS EN  
TRAILERS
ALS HET  
MAAR  
BEWEEGT…
JOHAN DEPAEPE
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Papier zal het uiteindelijk moeten afleggen tegen al die lichtgevende scherm-
pjes, dat is al vaker voorspeld. Maar papier lijkt een koppige blijver en veel lief-
hebbersgezelschappen zweren nog altijd bij affiches, flyers, postmailings… in 
hun communicatie naar hun publiek. Omdat sociale media steeds meer deel 
uitmaken van de promotie-inspanningen, zorgt dit voor een mooie en effici-
ente mix. Maar waarom je op die social media beperken tot het posten van je 
affiche, foto’s, weblinks of statusupdates? Een videoteaser of -trailer heeft zo 
veel meer effect. 

“Ok, dat is goed voor films en tv-series, maar werkt het ook voor livemedia 
zoals toneel of dans?” Het antwoord moet wel ‘ ja’ zijn, anders zouden zoveel 
gezelschappen daar geen moeite in steken. Natuurlijk is enig denkwerk vooraf 
nodig, je moet een prikkelend concept hebben en de teaser of trailer moet 
met de nodige zorg zijn gemaakt.

“Jaja, maar wat moet dat niet kosten?” Een pertinente vraag. Maar dat is nu 
net het leuke om in deze tijden te leven: een videocamera hanteren is een 
‘eitje’ geworden, ook met basismontagesoftware kan je al tot prachtige resul-
taten komen, en als er in je gezelschap niemand is die daar weg mee kan, is 
zelfs de meest elementaire smartphone in staat om meer dan behoorlijke 
opnames te maken. Er bestaan zelfs gratis apps die wat je hebt gedraaid, zelf 
tot een leuke montage verwerken. En wees nu eerlijk: niemand verwacht dat 
de teaser of trailer van jouw voorstelling de allures heeft van een gladde Hol-
lywoodproductie. Een beetje oneerbiedig kunnen we zeggen: als het maar 
beweegt, spreekt het bezoekers van jouw Facebookpagina meer aan dan een 
tekst of een link.

VIDEO IS KONING
Socialmediaburo.be voorspelt dat in 2017 video op social media definitief zal 
doorbreken. Op 1 jaar tijd is het aantal videposts op social media per persoon 
met 75% gestegen. Op YouTube alleen al wordt per dag voor meer dan hon-
derd miljoen uur aan video’s bekeken. En het aantal video’s in Facebook-feeds 
is de jongste vijf jaar elk jaar verdrievoudigd. 
Gebruikmaken van video toont dat je aandacht besteedt aan je doelgroep. 
Een groot pluspunt is bovendien dat teasers of trailers ook een jonger 
publiek aanspreken; een doelgroep die je als gezelschap niet links kan laten 
liggen. Facebook toont video’s prominenter op de tijdlijnen en newsfeeds 
dan ‘droge’ statusupdates.

TEASER OF TRAILER, WHAT’S IN A NAME?
We spreken van een teaser wanneer die speciaal voor een bepaald doel is 
bedacht. Een doorsneeteaser is een soort kortfilmpje dat de essentie en de 
sfeer van de productie weergeeft. Laat je creativiteit werken en ga bij wijze 
van inspiratie gerust eens kijken wat collega-gezelschappen maken. Een 
teaser kan je in principe lang voor de première maken en dus al vroeg inzetten 
in de promotie. 
Een trailer daarentegen is doorgaans een snelle montage van hoogtepun-
ten uit de voorstelling zelf. Het probleem hierbij is dat je dit pas kan draaien 
wanneer decor, kostuums, belichting… op punt staan, en dat is bij de meeste 
gezelschappen pas de week voor de première. Rijkelijk laat dus om nog als 
promomiddel in te zetten. Maar een teaser kan gerust gevolgd worden door 
een trailer, om de laatste twijfelaars over de streep te trekken.
Let er bij de montage op dat de eerste drie seconden bepalen of iemand naar 
de video blijft kijken of niet. Een goede teaser of trailer is snel en flitsend, en 
duurt maximaal twee minuten.

Ook voor video geldt hetzelfde adagium als bij andere creatieve avonturen: 
probeer, faal en probeer opnieuw, experimenteer en ga steeds een stap ver-
der. Als je het erop waagt, heb je de vruchten maar te plukken.

OPENDOEK-WORKSHOP  
FOCUS OP TEASERS

Hoe gebruiken we het medium film in de promo-
campagne van onze productie? In de eerste les 
onderzoeken we het verschil tussen een teaser 
en een trailer en filmen we enkele beelden. In de 
tweede les leren we zelf een teaser te maken.
Docenten Oleg Danilov en Gilles Le Roy studeer-
den Film en Televisie in Hogeschool Sint-Lukas 
Brussel en realiseerden kortfilms en promo-
films voor o.a. Muntpunt en Ensemble Leporello. 
Daarnaast maken ze trailers en teasers voor 
theatervoorstellingen.

De cursus vindt plaats op 1 en 2 april 2017,  
telkens van 10 tot 17 uur in De Markten,  
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.
Prijs: €70, inclusief broodmaaltijd en drankjes.
Inschrijven: www.theatercursussen.be

Een samenwerking tussen  
Danspunt,  Wisper en OPENDOEK

ELINE VAN DE VOORDE

LEES IK HET OF  
LEES IK HET NIET?
PROGRAMMABOEKJE

Je kent het gevoel wel, naar een voorstelling gaan en dan dat ver-
domde papier in je handen krijgen. Lees ik het of lees ik het niet? 
Wat als dat blaadje de theaterervaring verpest? Een programma-
tekst heeft al meer dan eens de verrassing weg genomen. Maar je 
boekt natuurlijk geen avondje theater zonder enigszins te weten 
waarover het gaat. En hoe kan een gezelschap promotie maken 
rond een voorstelling zonder een promotekst te voorzien? Wat 
je als toeschouwer doet op de avond van de voorstelling, heb 
je zelf in de hand, maar als theatermaker of gezelschap heb je 
geen keuze. Kiezen om geen tekst en info te voorzien, betekent 
geen reclame en waarschijnlijk minder spelen en vooral minder 
toeschouwers. 

Bij professionele gezelschappen dringt deze kwestie zich nog 
harder op dan bij amateurgezelschappen, want de programma-
boekjes van de kunstencentra en cultuurcentra komen net voor 
de zomer uit, heel wat vroeger dan het begin van het seizoen. 

Daardoor moeten gezelschappen een tekstje schrij-
ven over voorstellingen waar ze op dat moment nog 
helemaal niet mee bezig zijn. Het repetitieproces, 
waar de voorstelling haar definitieve vorm krijgt, is 
meestal nog ver weg. Af en toe levert het dan ook 
verwarring op. Want als blijkt dat de voorstelling die 
je boekte, plots over iets helemaal anders gaat, dan is 
de teleurstelling niet altijd te vermijden. Het kan voor 
ontevredenheid en ergernis zorgen bij het publiek. 
Nochtans is het ontzettend belangrijk dat gezelschap-
pen de vrijheid hebben om tijdens een repetitieproces 
van een thema, scenario, idee af te stappen wanneer 
blijkt dat het niet werkt of het niet is wat men ervan 
had verwacht. Het is een belangrijke discussie die bij 
veel gezelschappen woedt, want het is moeilijk om je 
een half jaar of jaar op voorhand vast te zetten. 

Daarom blijven de eerste promoteksten, als het goed 
gaat, redelijk vaag: concreet genoeg om kaartjes te 
verkopen, vaag genoeg om de artistieke vrijheid te 
bewaren. Hoe dichter de voorstelling nadert, hoe meer 
info mogelijk is: een interview in de pers, enkele foto’s, 
een trailer en vaak een aangepast tekstje. Dat nieuwe 
tekstje moet al een duidelijker idee geven van wat er 
komt zonder alle geheimen prijs te geven. Het moet 
prikkelen, de interesse wekken, nieuwsgierig maken. 
Het is duidelijk dat een programmatekstje schrijven 
geen sinecure is. Communicatieteksten zijn immers 
niet hetzelfde als scenario’s en het is vaak voor een 
theatermaker of regisseur niet evident om zoiets te 
schrijven. Als regisseur en acteur zit je er gewoonweg 
te dicht op en te veel in om nog met de nodige afstand 
naar de voorstelling te kijken. Vaak worden program-
maboekjes geschreven en in elkaar gestoken door 
communicatie- of persmedewerkers. Als amateurge-
zelschap heb je meestal die luxe niet. Het is echter wel 
handig om iemand die niet meespeelt of regisseert 
de tekst te laten schrijven, zodat het kort en krachtig 
blijft, en vooral helder. Het belangrijkste is dat mensen 
het thema of idee achter de voorstelling kennen, dat 
ze weten wie de acteurs zijn en wie het heeft geregis-
seerd. Is het een klucht, komedie of tragedie? Hoe 
meer je vertelt, hoe meer mensen op voorhand al een 
beeld van de voorstelling zullen vormen en dat kan al 
snel vloeken met de realiteit. 
Was het echt noodzakelijk om meer informatie mee 
te geven over het stuk, om de context te schetsen of 
om een concept mee te geven, dan kan je er altijd voor 
kiezen om achteraf, na de voorstelling, een uitgebrei-
dere tekst of een interview mee te geven. Zo blijft het 
wonder van theater intact zonder de toeschouwers 
verweesd achter te laten. 

©
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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.

DE REALITEIT VAN  
DE VERBEELDING
& SCENOGRAFIE

JEF MELLEMANS

2

3

4

5

We zoeken naar voorbeelden, uitvoer-
baar en betaalbaar voor een doorsnee 
amateurgezelschap.

1
‘Karamazov’, geregisseerd door Jean Bellorini 
naar ‘De gebroeders Karamazov’ van Dosto-
jewski. Bewerkt door hemzelf en Camille de La 

Guillonnière, in een vertaling van André Markowicz. 
Was te zien in Avignon in juli 2016. Dit is slechts een 
onderdeel van een grotere scène, met spoorstaven en 
andere plateaus. Het bevat echter voldoende elemen-
ten als model voor een hedendaagse enscenering van 
een klassiek stuk. Naast de kledij valt vooral de inge-
nieuse belichting op. Het licht valt van hoog rechts en 
werpt de schaduw van de man parallel met de scène 
en snijdt de achterwand in twee. Toch is er voldoende 
frontlicht om het wit van de hele figuur te laten uitkomen. Een 
zelfde effect, maar met een lager ingestelde PC, krijgen we op de 
zittende figuur. De bureaulamp is hoog genoeg om geen storende 
schaduw te vormen. Het schilderijtje aan de muur is kleurrijk 
en groot genoeg om het heimwee naar de vrouw te suggereren. 
Onderaan illustreren de witte vlekken dat hier al menigeen tegen 
de wand is gedrukt. Het tafeltje en de twee metalen stoelen mis-
sen elk comfort. De zijwand van de korte wand rechts geeft de 
dikte van de muur weer. Niets te veel, niets te weinig.

2
Veel soberder dan het decor voor ‘Look Back in Anger‘ 
(‘Omzien in wrok’ door John Osborn, 1959) door Sam Gold 
in een enscenering van Andrew Lieberman bij Roundabout 

Theatre Company (2012) kunnen we moeilijk gaan. Belichting Mark 
Barton. Een effen grijze wand met een kleine smalle voorscène. 
Samen met de twee grote geluidsboxen is het licht vrij hoog en 
centraal opgehangen. Toch krijg je een mooie lijn van links naar 
rechts, met de kijkrichting van de vrouw. Links het hoogste punt 
van de opstaande matras, de staande lamp, het personage, de 
strijkplank en rechts de kast frontaal naar voor gekeerd. Het 
gekantelde kastje en de hoeveelheid papier versterken die lijn. 
Net als de donkere kast links die naar binnen is gekeerd. Dit is 
geordende chaos in een ruimte waarin niet meer wordt gewerkt, 
geschreven of geslapen. De mannen lezen geen krant meer. Hier 
heeft een oorlog gewoed. Hieruit kan je niet ontsnappen…

3
De Oostenrijks-Hongaarse schrijver Ödön von Hor-
váth schreef in 1932 ‘Glaube Liebe Hoffnung’ in 
samenwerking met de rechter verslaggever Lukas 

Kristl, met als ondertitel ‘Een kleine Totentanz in vijf beel-
den’. In september 2012 voerde Christoph Marthaler in de 
Volksbühne van Berlijn de regie in een enscenering van 
Anna Viebrock. Dit is een ‘koud’ beeld, met veel neonlicht, 
een geplaveide vloer en rechte lijnen. Links (buiten het 
beeld) is een wit betegelde muur. De personages zijn voor 
een deel uitgekleed, wachtend op iets onheilspellends. Elk 
hebben ze nog een kledingstuk dat hun beroep suggereert. 
Zij smeken masochistisch, ongeloofwaardig om medelij-
den. Ze staan benepen, sommigen achter een doorzichtig 
gordijntje. Door het gebrek aan diepte ontstaat een klini-
sche, mensonwaardige aanblik. In het verhaal heeft een 
vrouw voor de wetenschap zopas haar lichaam aan de chi-
rurg geschonken… Een troosteloze enscenering.

4
Veel vitaler, maar even waarheids-
getrouw en zakelijk belicht is het 
beeld uit ‘Een kat op een heet zinken 

dak’ van Tennessee Williams, hier bij ACT 
 Theatre, 700 Union St., Seattle, uit 2015, in 
een regie van Kurt Beattie. Brick gaat hier 
aan de slag met zijn Maggie. Ze spelen in 
het rond, dus het licht moet ze langs alle 
kanten goed omringen zonder de toe-
schouwers te hinderen. Die zitten als het 
ware mee in de slaapkamer. We voelen dat 
hij na de eerste zwaai met zijn kruk op de 
grond zal terecht komen en zij zich ach-
ter de bedstijl zal in veiligheid brengen. 
Sprei, kussens, lampje, tafeltje, alles kan 
de grond op. De eerste rijen zijn hiervoor 
vrij gehouden. Realistisch theater in een 
realistische setting.

5
Van dezelfde auteur een badkamerbeeld uit ‘A 
Streetcar Named Desire’ (‘Tramlijn Begeerte’) 
zoals we die zien in het Holland Festival van 2011. 

De Poolse regisseur Warlikovski toont ons de Franse 
filmdiva Isabelle Hupert, als de felle Blanche DuBois. 
Hij kiest voor een hypermoderne setting en onder-
zoekt wat Williams’ thematiek van verlangen, seks, 
dood en krankzinnigheid vandaag de dag betekent. 
Het toneel is een bowlingbaan met daarboven een 
rijdende badkamer en ervoor een woonkamer. Op de 
achtergrond worden live close-ups geprojecteerd, als 
verdubbelingen van de acteurs op de planken. Blanche 
is een moderne vrouw, gekleed met Christian Dior en 
Yves Saint Laurent, met een passie voor kunst, maar 
falend in de kunst van het leven. Zij zorgt ervoor dat 
de camera vooral haar ogen treft, zodat ze de zaal kan 
betoveren. De grove korrel van de projectie verdoe-
zelt zo haar rimpels… Ook hier is de belichting koud en 
moet de story wat wijken voor het innerlijke spel van 
de actrice en het wow-effect van het decor.

1
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EEN VOORBEELDIGE  
TONEELGEMEENTE

Waarmee verdient ZULTE in 2016 de titel van toneel-
gemeente? We vragen het aan schepen van cultuur 
Michaël Vandemeulebroecke en Luc Ameye van ’t Olse-
naarke, één van de maar liefst zeven toneelverenigin-
gen die Zulte rijk is.

Luc Ameye: Wij zijn zeer tevreden over de ondersteuning die de 
gemeente biedt, zowel logistiek als financieel. We maken gra-
tis gebruik van de degelijke infrastructuur van de gemeentelijke 
zalen om te repeteren én te vergaderen en bovendien krijgen 
we ook nog subsidie. Dat is niet in elke gemeente zo! We ontle-
nen gratis tentoonstellingspanelen, podiumelementen, tafels en 
stoelen. Zo kunnen de verenigingen hun centen in andere zaken 
investeren, zoals decors, kledij, grime… De gemeente helpt met 
de promo voor de voorstellingen door gratis publicatie in het 
gemeenteblad en het aanbrengen van publiciteit op de infopane-
len en lichtkranten. Ook op de gemeentelijke webstek vinden we 
onze eigen plek. En het gemeentebestuur zelf toont zich betrok-
ken: de burgemeester en de gemeenteraadsleden zijn bij heel veel 
voorstellingen aanwezig.

Is dit een bewuste beleidskeuze?
Michaël Vandemeulebroeke: We hebben alleszins de gewoonte 
om de theatercultuur in onze gemeente bij het beleid te betrek-
ken. Zo zijn de theatergroepen vertegenwoordigd in de cul-
tuurraad. Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst bespreken we de 
speelkalender. Op die manier krijgen de theaterverenigingen altijd 
voorrang bij de boeking van gemeentelijke zalen. 

Verdienen de gezelschappen ook het etiket ‘toneelgemeente van 
het jaar’? 
Luc: Dat mogen we wel zeggen! Hoewel Zulte geen heel grote 
gemeente is – we tellen 15.600 inwoners – kennen we een rijk 
toneelverenigingsleven. Dat was overigens altijd al zo. Vandaag 
zijn er niet minder dan zeven toneelverenigingen in Zulte: Klaverke 
4, Teaterpunt, Encachado, Knipperlicht, ’t Olsenaarke, Zults Open-
lucht Theater (ZOT) en de Zultse Vriendenkring. Dat is op zich al 
een reden om de naam ‘toneelgemeente’ opgeplakt te krijgen. 
Opmerkelijk is ook dat wij nooit in elkaars vaarwater komen. We 
werken samen op verschillende vlakken, we ruilen elkaars materi-
alen en decorstukken… Er is ook heel wat uitwisseling van spelers 
tussen de toneelverenigingen onderling. Elke vereniging speelt 
op regelmatige basis en met succes haar voorstellingen. Het hele 
toneelseizoen van oktober tot april kunnen de inwoners van Zulte 
omzeggens elke maand naar een toneelvoorstelling gaan kijken.

Is dat dan niet te veel van het goede?
Michaël: Neen, want we worden verwend met een grote diver-
siteit aan genres, van billenkletsers tot tragikomische stukken. 
Sommigen gaan al eens de experimentele toer op. En er is ook oog 
voor de jeugdige toneeltalenten. Encachado is zelfs een theater-
groep exclusief voor jongeren. De jongeren worden ook betrokken 
bij kleinere projecten, bv. rond kerst en nieuwjaar. Vaak worden 
toneelprojecten opgezet voor het goede doel. Ik wil graag aan-
nemen dat dit allemaal het gevolg is van de goede ondersteuning 
door het gemeentebestuur, maar natuurlijk is dit ook een gevolg 
van de positieve toneelmentaliteit van de Zultse bevolking. Wij 
zijn dus écht wel een toneelgemeente te noemen.

Doen jullie iets met deze titel?
Michaël: Deze prijs is alvast een mooie start voor het nieuwe 
theaterjaar, dat vijftig jaar na het overlijden van Gaston Martens 
volledig in het teken staat van deze Zultse toneelschrijver, bekend 
van o.a. ‘De Paradijsvogels’ of ‘Het Dorp der Mirakelen’. Met hem 
hebben we een toneelschrijver met internationale faam. Ook dat 
is een van de redenen waarom onze gemeente de titel verdient.

STEFAAN DELEECK

Joke Quaghebeur, directeur OPENDOEK, minister van cultuur Sven Gatz, bur-
gemeester Simon Lagrange, schepen van cultuur Michaël Vandemeulebroecke 
en Anniek Vancraeyenest en Luc Ameye van toneelvereniging ’t Olsenaarke bij 
de uitreiking ‘Toneelgemeente van het jaar’ tijdens het Landjuweelfestival. 

© Katleen Clé

KURT VELGHE

Dirk staat bekend als de beste acteur van 
zijn gezelschap, meer nog als één van de 
betere van de streek. Jaarlijks speelt hij de 
pannen van het dak en steelt hij de har-
ten van het aanwezige publiek, dat vooral 
bestaat uit intimi en fans. Eén keer speelt 
hij op verplaatsing met eerder lauwe reac-
ties. Hij wuift de kritiek weg, hij weet wel 
beter. Hij schrijft zich als eerste in voor 
een cursus, maar is ook de eerste om de 
cursus met veel zwier en zwaai te verlaten, 
tussen zijn tanden mompelend: “Wat weet 
hij daarvan?” Bovendien speelt Dirk al 
jaren onder huisregisseur Mark. Zij zijn de 
beste vrienden. Mark weet dat Dirk ‘goed’ 
is en laat hem meestal begaan.

Nu komt Jolien bij de vereniging. Ze bekijkt 
alles van op een afstand. Ze speelt kleinere 
rollen, eist ook nooit een hoofdrol op. Ze 
speelt ook af en toe bij bevriende kringen 
waar ze met andere regisseurs werkt, de 
ene al strenger dan de andere, maar zolang 
ze het gevoel heeft dat ze bijleert, vindt ze 
het goed. Ze is oprecht geïnteresseerd in 
theater en gaat ook regelmatig kijken naar 
andere gezelschappen, want, zo weet Jolien, 
ook door te ‘stelen met je ogen’ leer je bij.
Tien jaar later staan Dirk en Jolien samen 
op de scène. Dirk speelt de vader en Jolien 
zijn dochter. Vol zelfvertrouwen gaat Dirk 
achteraf de bar binnen, om een paar uur 

later ontgoocheld terug af te druipen. “Dirk 
speelt altijd hetzelfde, maar Jolien daaren-
tegen, ieder jaar opnieuw weet ze te overtui-
gen… en ze wordt almaar beter… chapeau!” 
Het jaar daarop speelt Jolien de hoofdrol en 
neemt Dirk een sabbatjaar. Vergane glo-
rie? Of komt hij toch ooit nog terug met een 
onverwachte comeback?
We kennen ze allemaal, de ‘sterren’ van het 
amateurtheater, overtuigd van hun eigen 
kunnen en zo vastgeroest dat ze niet meer 
(kunnen) groeien. Het ogenblik dat ik zeg: 

“Naar hem of haar luister ik niet,... wat weet 
hij daarvan?” ben ik verkeerd bezig. Regis-
seurs of kritische toeschouwers weten 
meestal wel waarover ze het hebben. Mis-
schien kan ik ook iets opsteken van hen 
en als ik twijfel, kan ik hulp vragen. Er zijn 
zeker acteurs of actrices die bereid zijn om 
hun ervaringen te delen en tips te geven om 
‘beter’ te worden. Als acteur sta ik best open 
voor kritiek, want niet alles wat ik doe, is 
goed. Kritiek kan me helpen om het betere 
werk te onderscheiden van de mislukkingen.

Misschien moet ik ook eens meer naar 
anderen gaan kijken. Anderen aan het 
werk zien, opent mijn wereld. Ik zie diverse 
speelstijlen, vaak anders dan de mijne, die 
wel lijken te werken. Misschien kan ik er 
wel iets mee. Ook door het volgen van een 
cursus kan ik bijleren. Die cursussen wor-
den gegeven door mensen met een oplei-
ding of met heel wat ervaring in theater. Zij 
hebben een zekere kennis waarmee ik mijn 
talent verder kan ontplooien. Wellicht luis-
ter ik beter naar de docent en tracht ik het 
toe te passen in mijn volgende rol.

Misschien komt ook Dirk tot inzicht en is 
hij toch bereid om te luisteren. Zo kan hij 
volgend seizoen opnieuw schitteren op 
de planken, samen met Jolien: “Jolien was 
steengoed, zoals altijd, maar Dirk, wauw, 
zo hebben we hem nog nooit gezien. Ik wist 
dat hij goed was, maar zo goed…!”

De namen zijn fictief.

“WAT JE MOET LEREN 
DOEN, LEER JE DOOR 
HET TE DOEN.”
Aristoteles

WIL IK WEL BETER WORDEN?

© Kathleen Clé



28 29

Hij & zij

BOEKETJE

JEF MELLEMANS

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.
Alle besproken teksten kan je ontlenen via www.theaterbib.be

ALEXIS DESIRON, WIM VAN LEEMPUT, BASTIAAN MALCORPS

RE 
PER 
TOIRE

Euripides (Bewerking: Mirjam Koen)

DE TROJAANSEN

Na de val van Troje…

TRAGEDIE

8H – MIN 6 D + KOOR

Hekabe, vrouw van de Trojaanse koning Priamus, moeder van Hektor en Polyxene. Na de val van 
Troje, is ze gevlucht naar Tracië waar ze het verlies van haar man en zonen beweent in het huis van 
koning Polymestor, een vriend van Priamus.
De tijding bereikt haar dat Odysseus haar dochter Polyxene komt halen om deze te offeren aan de 
goden. Haar laatste strohalm hoop vergaat.
In sobere, ritmische volzinnen en met een beheerste pathos ontwikkelt zich deze Griekse tragedie 
waarin verder Odysseus, Agamemnon, Menelaos en andere mythische figuren worden opgevoerd.
Het verhaal op zich is iets voor de liefhebber van het genre met voorkennis van de Griekse mytholo-
gie, maar de manier waarop de teksten en monologen haast Shakespeareaans geformuleerd worden, 
maakt het een geschikt werk voor een studie in zegging en expressie. Voor acteurs en regie een 
ultieme uitdaging, niet in het minst ook voor de vereiste tekstbeheersing. (AD)

Tom Stoppard

ROSENCRANTZ EN  
GUILDENSTERN  
ZIJN DOOD

Intussen, in de schaduw van Hamlet

TRAGIKOMEDIE

2D, 16H

Rosencrantz en Guildenstern, twee studievrienden van Prins Hamlet van Denemarken, worden door 
de nieuwe Deense koning bevolen Hamlets doen en laten te volgen. Het tweetal voelt zich niet erg 
gemakkelijk bij deze opdracht, maar heeft geen keuze – de wil van de koning is wet. Hamlet is echter 
geen gemakkelijk man om te volgen, laat staan om mee te praten. En dat er onheil dreigt, is duidelijk 

– waarom vallen alle munten anders voortdurend op dezelfde kant?
Twee nevenpersonages uit Shakespeares ‘Hamlet’ worden in het midden van de handeling gezet in 
dit stuk. Daar merken ze echter dat ze niets te zeggen hebben, en meegevoerd worden in de verha-
len van belangrijker mensen, naar hun onvermijdelijke einde. Een bittere maar komische kijk op 
het leven van kleine mensen, voor groepen die niet bang zijn van bedenkelijke filosofie en grote 
lappen tekst. (BM)

Eric Assous (vertaling Jef Depaepe)

PARINGSDANS

Als de liefde is weggeëbd, blijft de 
paringsdrang – en steekt de ontrouw 
de kop op.

KOMEDIE

2D-2H

Twee bevriende koppels, lang geleden gelijktijdig getrouwd. Bob wint de lotto en ziet daardoor zijn 
kans schoon om te breken met zijn vrouw Armelle en een nieuw leven te beginnen met zijn jonge 
minnares, Garance. Xavier vraagt Bob en Garance thuis voor een diner, wat niet naar de zin is van 
zijn vrouw Delphine die Bob de schuld geeft van de echtscheiding. 
Garance bespeelt de twee mannen, heeft met beiden een stiekeme relatie en heeft een eigen 
agenda: met hun hulp het hoederecht over haar dochter terugkrijgen. Er blijven geen winnaars 
over, enkel verliezers.
Met koele, levensechte dialogen worden de spanningen tussen de personages, hun driften, schuldge-
voelens, verlangens en hoop op het ongrijpbare met zachte tonen geschilderd.
Een parel voor fijnproevers. (AD)

An Swartenbroekx

TARARA!

De Kampioenen op de scène

KOMEDIE

2D-3H

Joke en Carla zijn de beste vriendinnen. Beiden zijn getrouwd maar hun huwelijken gaan 
door een moeilijke fase. Jokes man heeft vooral aandacht voor andere vrouwen, en Carla’s 
man heeft voor niemand aandacht. Ze bedenken opeenvolgende plannen om hun man terug 
te winnen: door elkaars man op te vrijen, door te veinzen lesbisch geworden te zijn en ten-
slotte door, nog steeds als lesbisch koppel, hun mannen te overtuigen een kind bij hen te 
maken. De mannen hebben hun plannetjes door en bedenken een tegenzet.
Zeer goede komedie die geschikt is voor ieder gezelschap. Er zit vaart in en kan naar smaak al 
wat meer of minder ‘plat’ gespeeld worden. Mannen en vrouwen worden op de korrel genomen 
en met de nodige clichés. Maar alles blijft functioneel, zodat de lachspieren al van bij het begin 
zware inspanningen mogen leveren. De plannetjes die de twee vrouwen bedenken zijn ‘erover’, 
bij pot en pint wel overwogen - om het uiteindelijk niet te durven. Waag ze echter gerust op de 
scène te brengen, het is helemaal ‘à la FC De Kampioenen’, dus succes gegarandeerd. (WL)

Nee… Niet echt…

Mijn jas?... Oh… Ja, natuurlijk.
Dank u. Nee, liever aan die kant…

U zei?
Ja… Ja, toch wel…

Wat u mij mag brengen?
Oh… Nee, ik zit toch beter aan die andere kant…

Juffrouw?
Ja, natuurlijk, excuseert u mij, brengt u mij maar iets.

Dank u…

Mij aanbieden?
Jaja. Ik heb al iets gekozen… 

En dat is?...

Klinkt fris...
Vooral met die viooltjes… Goed, ja, ik wil het wel proberen.

Eén, ja… Tenzij u meedrinkt. Dat zou natuurlijk…
U dacht?

Ja?...
Oh… Nee… Eén… is nu… voldoende…

Nee. Niet doen. Dat is helemaal niet nodig…
Juffrouw. Met viooltjes.

Ja, aperitief met viooltjes…
Vorig jaar… Precies vandaag… Mijn moeder… Zij was verzot op 

viooltjes… Excuseert u mij, juffrouw… Ik denk dat ik het hierbij ga 
laten… Alstublieft, de rest mag u houden.

Mag u houden. Was eigenlijk voor u bedoeld.

Dag, meneer, u hebt gereserveerd?
Oh… Wacht u hier even.
Ok. Komt u maar. Zal ik uw jas…? 
Dank u. Gaat u maar zitten.
Kan ik al iets brengen om te drinken?
Of u al iets wil drinken.
En… Wat mag ik u brengen?
Ja. Om te drinken.
Meneer?
Ja, of u iets…
Een cava, een martini, een… Wacht ik haal u de kaart…
Alstublieft. 
Ja… Kijkt u maar even, ik kom direct terug…
En? Wat mag ik u aanbieden, meneer?
Ja, heeft u al iets gekozen?
Aperitief van het huis?
Glaasje champagne, op basis van Provençaalse Volmer, aan-
gevuld met sap van een halve pompelmoes, en afgewerkt met 
enkele viooltjes.
Alstublieft, meneer.
Eén, meneer? Of…
Nee, dank u. Maar ik dacht… 
Ja, ik dacht dat u nog iemand verwachtte.
Het boeketje…
Komt in orde, meneer. Dank u. En de spijskaart… Straks ruim ik de 
andere kant wel af.
Goed, meneer. Dus, aperitief maison… 
Jawel, meneer. 
Alstublieft, meneer. En hebt u nu al iets gekozen? Meneer?
Ik bedoel uit de menukaart… Meneer?… Meneer?...

Dank u… Meneer! Uw boeketje!
Dank u wel, meneer… Tot ziens?
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Geert Amant

ZWIJGEN SPREKEN  
EN VERGEVEN

Drie parels van getormenteerde 
menselijkheid

3D

In drie afzonderlijke, maar toch gerelateerde kortverhalen laat de auteur vrouwen aan het woord wiens 
leven getekend is door de zware last van hun verleden.
Een vrouwelijke cipier, zelf ooit slachtoffer van mishandeling, benadert een gevangene die veroordeeld 
is voor moord op haar kind. Ze hoopt een verklaring te vinden voor de verschrikkingen van haar eigen 
jeugd. Twee zusters worden verrast door een bezoek van hun moeder die hen jaren geleden in de steek 
liet. De oudste zuster heeft altijd voor haar zusje verzwegen wat er echt gebeurde en haar verteld dat 
mama dood was. Een vrouw verliet ooit haar man. Was ze blind voor het feit dat haar dochters mis-
bruikt werden door haar man? Liep het verkeerd af voor hen omdat ze er niet was voor hen?
In korte, levensechte en soms luchtige dialogen worden schrijnende levensverhalen verteld. Zonder 
pathos, zonder gewilde effecten. Sober maar daardoor schrijnend. Er wordt geen oordeel geveld, er is 
geen happy end. Wel een bevrijding: eindelijk eens uitgesproken te worden. Drie meesterlijke vertel-
lingen. Voor een publiek van fijnproevers. (AD)

Martin McDonagh  
(vertaling Marcel Otten)

THE LONESOME WEST

Twee broers in te weinig ruimte

ZWARTE KOMEDIE

(1D - 3H)

Een afgelegen gehucht op het Ierse platteland. Mensen afgestompt door het harde, uitzichtloze 
leven in zwarte armoede.
Richard verzweeg de vadermoord van zijn broer Adriaan om hem de rest van zijn leven ermee te kun-
nen chanteren. Pastoor Bruis bezwijkt onder zijn onmacht om ook maar een greintje van moraal in de 
gemeenschap te brengen en negeert de lieve avances van het meidje.
Een rauw verhaal van rauwe mensen die volharden in domheid en wraak waarop iedere poging tot 
begrip en menselijkheid te pletter loopt.
Dè uitgelezen biotoop van Martin McDonagh. Spijtig dat de vertaler het verhaal plaatst in Noord 
Brabant. Ook de vele ‘hollandismen’ zijn storend en verzwakken de drukkende, zwarte sfeer die het 
verhaal evoceert. Maar een bekwaam regisseur (en cast) weet allicht waar nodig te hertalen. Voor dit 
ijzersterke stuk loont dat zeker de moeite. (AD)

Jeroen van den Berg

POLAROID

Deze foto zal over twee weken 
 genomen worden.

ABSURDE KOMEDIE

1D - 5H

In ‘Polaroid’ lopen toekomst en verleden, feit en fictie door mekaar heen. Binnen het bedrijf ‘Weger, 
Voortman en de Jonge’ woedt een bitse, maar onderhuidse strijd om macht en de aandacht van 
secretaresse Joyce. Het verhaal lijkt toe te werken naar de absolute climax die het personeelsfeest 
moet worden, maar neemt dan een aantal onverwachte wendingen. Een paar personages worden uit 
hun kantoor geplukt door een mysterieuze coach, die hen talkshowgewijs terug in contact brengt 
met vergeten dromen. De gebeurtenissen op kantoor lopen door de plot van tv-serie De Beurs heen, 
en bestuursleden blijken plots acteurs te zijn. En de geheimzinnige nachtfotograaf laat foto’s zien die 
nog genomen moeten worden.
Een absurd maar toegankelijk stuk, vol scherpe dialogen, dubbelrollen en verwarring voor iedereen. 
Een aanrader voor groepen die verrassend uit de hoek willen komen. (BM)

David Edgar (vertaling Daniël Coninx)

HET VREEMDE GEVAL 
VAN DOKTER JEKYLL EN 
MISTER HYDE

De strijd tussen goed en kwaad in 
ieders geweten

DRAMA

7H-3D-3KINDEREN + FIGURATIE

Een goede toneelevocatie van het Jekyll en Hyde-verhaal, waar een man door middel van alchemie en 
een toverspiegel in en uit de ‘goede’ en de ‘slechte’ man stapt die beiden in één persoon aanwezig zijn.

Het geschiedenis gebaseerd op het verhaal van Robert Louis Stevenson, is gedateerd maar blijft 
universeel. De bewerking geeft een goed beeld van de tijdsgeest en het Victoriaanse Londen waarin 
het origineel geplaatst werd.
Vereist wel een grote cast en uitgebreide decormogelijkheden (AD)

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



Op zaterdag, 30 september en zondag, 
1 oktober wordt de Schorre in Boom 
herschapen tot ThxVille: een grote 
imaginaire gelegenheidsstad vol bele-
ving, plezier en optredens.

ThxVille is een nieuw concept, waarbij bedrijven hun medewerkers 
kunnen bedanken voor het vele werk. Het is een samengaan van team-
building, personeelsfeest en gezinsdag, die bedrijven nu niet meer elk 
afzonderlijk moeten  organiseren. Er gebeurt vanalles voor jong en oud.
OPENDOEK werkt mee en we zoeken bewoners voor het stadscentrum 
van ThxVille. Of beter: we zoeken acteurs die als brandweerman, sche-
pen, winkelier, dorpsgek… onze stad willen bevolken en er samen met de 
bezoekers iets zullen beleven.

Ben je vrij in september en heb je zin om mee te bouwen aan de grootste 
theaterstad van België? Meld je dan aan: secretariaat@opendoek.be

We houden je zeker op de hoogte van het verdere verloop.

See you in ThxVille!

SPEEL MEE IN EEN NIEUW EN UITDAGEND PROJECT

THXVILLE

OPROEP

Biz Kolderbos – de Queeste (nu: Het nieuwstedelijk) © Kristien Wintmolders


