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WEB www.zwier.be
FACEBOOK www.facebook.com/zwierfigurentheater

Een initiatief van OPENDOEK vzw

Een nieuw 
logo 
vol schwung.

Een eigen 
facebookpagina
zodat we al onze nieuwtjes snel 
kunnen delen met onze fans.

Een nieuwe 
werking
op maat van het figurentheater. 

Een nieuwe naam
Zwier. Omdat we enthousiast zijn en 
gedreven, maar ook elegant en vol be-
geestering. En ook omdat we soms wel 
eens stiekem met onze poppen zwieren.

Een nieuwe website
momenteel nog onder constructie, maar 
binnenkort het platform voor alles wat te 
maken heeft met figurentheater.
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Enkele jaren geleden kregen we toevallig een schetsboek van 
Pablo Picasso onder ogen. Op elke pagina stonden slechts één 
of  twee gebogen lijnen, trefzeker en toch getuigend van de 
twijfel van de grote kunstenaar. Ze toonden de vleugelslag van 
een duif  en je moest al heel nauwkeurig kijken om een onder-
scheid te kunnen maken tussen die schetsen op de verschil-
lende pagina’s. Voor het ongeoefende oog van de leek waren 
al deze oefeningen zo goed als identiek.  Zo veel moeite voor 
één lijntje, voor één penseeltrek. Als je het eindresultaat zag, 
waarover het genie misschien tevreden was, leken de voor-
afgaande inspanningen nog meer overbodig. Was die eerste 
lijn al niet goed genoeg? Waarom nog die tientallen verfijnin-
gen? Waarom zoveel ‘verspilling’ van materiaal en tijd? Het 
antwoord is eenvoudig; omdat we hier te maken hebben met 
een kunstenaar, iemand voor wie het beste pas goed genoeg is, 
en die onder meer daardoor ook geniaal is. De schilder schildert 
niet meer, zijn hand schildert.
Diezelfde drang naar het beste zien we soms ook bij schrijvers 
die schrappen en herschrijven, bij muzikanten die tot de uit-
putting spelen om het hoogst mogelijke te bereiken. Bij dansers 
die een beweging zo lang herhalen tot hun bezweet lichaam er 
bijna bij neervalt. 
Dat zien we ook bij acteurs, echte amateurs, die elk woord, elk 
gebaar aftasten om het beoogde resultaat bij hun publiek te 
bereiken. Zij repeteren en repeteren tot hun lijf  als vanzelf  
telkens opnieuw vertelt wat het te vertellen heeft. 
Dan hoor je niet vlug opmerkingen als: we staan al ver, we 
kunnen morgen in première… Dan wordt er niet gemarchan-
deerd om een repetitie minder, maar eerder om een meer. Dan 
is men niet tevreden als men zijn tekst kent, weet wat men zegt, 
waar men moet staan en gaan en wat te doen… 
Pas dan begint immers het ware repetitieproces. 
Wordt het dan geen sleur, geen routine, geen automatisme? 
Juist niet. Een acteur moet telkens opnieuw knokken tegen alles 
wat stereotiep is, tegen zijn gewoontes, tegen zijn gemakzucht, 
tot wat hij doet spontaan is, natuurlijk, en niet mis te verstaan. 
Tot hij zelf  spontaan is. Tot ik, als publiek, naar haar/hem wil 
kijken omdat ik zoveel vermoed in dat lichaam dat mij zoveel 
te vertellen heeft als ik aandachtig, geboeid wil kijken. Zo een 
acteur scoort, schiet raak, schiet als eerste raak, want hij moet 
er zelfs bijna niet meer over nadenken, dat heeft hij voldoende 
gedaan tijdens die repetities. Hij is klaar met zijn lijntje, zijn 
pennentrek, zijn actie. Hij doet het, hier en nu. Zoals in het 
besluit van Niels Bohr, die Deense Nobelprijswinnaar voor 
natuurkunde. Hij vroeg zich af  waarom in een cowboyfilm 
bij een duel de held altijd eerder schoot dan zijn tegenstrever. 
Omdat de tegenstrever nog moet beslissen om te schieten, 
terwijl de held geen beslissing meer moet nemen, hij schiet, hij 
is beslist… Hij heeft zijn twijfels, zijn aarzelingen, in het repeti-
tielokaal, op de vele pagina’s van zijn schetsboek achtergelaten.
Als het waar is dat “de hoogste kunst die is welke het vak-
manschap verbergt en de vakman doet vergeten,” (Craig) dan 
moeten we eerst die vakman zijn.
Het kan geen toeval zijn dat de duif  van Picasso het geschopt 
heeft tot het symbool van de vrede.

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

De duif van P.P.

“ De hoogste 
kunst is die 

welke het 
vakmanschap 

verbergt en de 
vakman doet 

vergeten.”
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Kwestie van 
klemtonen

‘Ge-tic-t‘ - De Dijlezonen (2013)
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

Theater begrijpen en beleven
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“ Toneel is meer dan alleen 
maar beeld, meer dan  

alleen maar tekst.”

Jef Mellemans

A
ls toeschouwer in een 
toneelzaal word je graag 
voor ‘vol’ aangezien, als 
iemand die kan denken 
en voelen. Je wil dus wat 
op het toneel gebeurt, 

begrijpen en beleven. Je wil kennen en 
genieten, en je hoopt dat de makers alle 
middelen gebruiken om je hierin uit te 
dagen en mee te nemen. Dat is dus meer 
dan alleen maar beeldentaal (daarvoor 
bestaan er videoclips op televisie), meer 
dan alleen maar tekst (daarvoor bestaan 
er saaie ouderwetse voorstellingen). In 
het hedendaagse theater worden die 
twee elementen, die twee visies, wel eens 
extreem tegenover elkaar geplaatst. We 
spreken dan van klassiek theater met 
tekst, en van postdramatisch theater met 
vooral beelden, waar de tekst hoogstens 
een onderdeel vormt gelijkwaardig aan 
beeld en geluid. In dat laatste is er dan ook 
zo goed als geen sprake van een verhaal 
(drama) of  personages.
De Duitse theaterwetenschapper 
Hans-Thies Lehmann heeft dat in zijn 
boek Postdramatisches Theater netjes 
uiteengezet, zonder zijn voorkeur te laten 
blijken. 
Wij vinden deze tegenstelling, klassiek-
postdramatisch, om de hoger genoemde 
redenen geen leuke bedoening en prag-
matisch irrelevant. 
Hoe is die tegenstelling ontstaan?
Sinds beeldende kunstenaars zich met 
toneel zijn gaan bezig houden, is de tekst 
in hun voorstellingen naar de achter-
grond of  zelfs geheel verdwenen, en 
overdonderen zij ons met beeld en geluid. 
Waarom zouden we de elementen ons 
door Lehmann aangereikt niet kunnen 
integreren in een ‘klassieke’ enscenering? 
Waarom zouden we de verworvenheden 
van de sterk visuele voorstellingen niet 
gebruiken om een ‘verhaal’ te vertellen? 
Waarom zouden we het beleven loskoppe-
len van het begrijpen? Is het raar dat er in 

de hedendaagse kunstwereld – vooral in 
de schilderkunst – naast het beleven weer 
meer aandacht gaat naar het begrijpen 
omdat dit het beleven positief  kan beïn-
vloeden? Theater dreigt hier achterop te 
hinken. 
Zolang theater niet louter performance 
(een muzikaal, beeldend of  uitgesproken 
fysiek optreden) wordt, liggen in de expe-
rimenten van het postdramatisch theater 
onnoemelijk veel kansen.

Laten we de waarnemingen van Lehmann 
op vier gebieden nader bekijken en er ons 
voordeel mee doen. We geven er hierna 
een voorsmaakje van en zetten de post-
dramatische formuleringen cursief.

RUIMTE

Het (esthetisch) beeld staat op zichzelf, stelt 
de beeldende toneelmaker. Dat kan hij 
misschien wel wensen, maar een beeld 
staat nooit op zichzelf. Er is altijd een 
context, al was het de maker zelf. Hoe 
we ook ons best doen om een beeld zo 
objectief  mogelijk weer te geven; een 
publiek interpreteert, zoekt een verkla-
ring, een betekenis. Dat is de aard van het 
beestje. Maar het is wel zo dat die realiteit 
niet altijd moet worden verklaard, dat we 
zelfs als maker niet altijd moeten zoeken 
naar de suggestie ervan. Het waarnemen 
van dat beeld is voor het publiek een 
gedeelde ervaring, het moet soms spoorzoeken 
naar de samenhang van het getoonde. Als 
we aannemen dat de voorstelling door 
het publiek wordt gemaakt als derde par-
ticipant na de auteur en de spelers, dan 
beleven zij altijd een proces, een creatief  
proces en niet een dood eindresultaat. 
Dat beeld hoeft ook niet éénduidig te 
zijn maar mag zich polyvalent, simultaan 
aandienen. Een droombeeld, schijnbaar los 
van het verhaal, kan perfect deel uitmaken 
van het geheel.
Elke ruimte heeft iets specifieks, denken we 
aan een kerk, een fabriek, een loods, een 
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treinwagon, een verbrandingsoven, een 
onderdekse scheepsruimte . . . Niets belet 
ons om theater te bedrijven in reusachtige 
lege ruimtes zodat we onze nietigheid beter 
aanvoelen. 
Als we onze technische middelen niet wegstop-
pen, zijn wij en ons publiek er ons altijd 
terdege van bewust dat het maar om 
toneel gaat in een door ons gecreëerde 
fictieve werkelijkheid. Door regelmatig 
impliciet te zeggen dat we toneel spelen, 
kunnen we ons op de scène enorm veel, 
zo niet alles, veroorloven (zie acteren). 
De barrières tussen publiek en spelers 
kunnen we waar nodig opruimen, zodat 
toeschouwers soms kunnen meespelen, zich 
tussen de spelers kunnen bewegen. 
We kunnen gemakkelijker uit onze 
starre spelscène (zoals een kartonnen 
huiskamer) breken en scènes eenvoudig-
weg met voorwerpen of licht afbakenen. 

ACTEREN

We hoeven geen afstand te doen van het 
personage, maar kunnen er wel ‘afstand 
van nemen’. De acteur toont zichzelf, geeft 
commentaar. Het mag zelfs cynisch zijn. 
Hierdoor doorbreken we gemakkelijker de 
vierde wand. We spreken het publiek aan zoals 
bij Brecht, we gebruiken terzijdes zoals in 
veel kluchten, we spelen toneel in toneel 
zoals bij Shakespeare. We hoeven niet 
echt letterlijk uit de scène te stappen om wat 

te rusten of een sigaretje te roken, maar 
we kunnen ons soms wel, letterlijk of  
figuurlijk, tussen het publiek begeven om 
de zaak van op een afstand te bekijken. 
De afstandelijkheid tussen personage 
en acteur strookt misschien niet met 
de ‘method acting’, maar is zeker geen 
belemmering voor de geloofwaardig-
heid.
Nog meer dan in de klassieke enscene-
ring is de casting belangrijk, omdat het 
accent op lijfelijkheid ligt. Het lichaam is 
een metafoor, een attractie, gaat frontaal 
tegenover het publiek staan, beweegt 
krachtig, impulsief maar beheerst, zoekt 
soms de pijngrens op…
Acteurs durven zichzelf  vervormen 
tot lelijke wezens, duivels, mormels maar 
nemen ook poses aan, zwetend, naakt, als 
standbeelden, als schoonheidsidealen. Zij 
kunnen zich dus lange stiltes permit-
teren, bewegen in slow motion of  als 
marionetten. Zij kunnen uit de dans-
wereld handelingen overnemen die in 
hun gestileerde herhalingen een eigen 
betekenis toevoegen. Iemand heeft 
talent als je er als toeschouwer wil 
naar kijken. En dat geldt al eeuwen zo.
Omdat genres worden samengevoegd, 
ontdekken we eindelijk dat drama met 
humor aan kracht wint. 
Non-acting wordt belangrijker dan 
het spelen van een personage, zegt de 
postdramatische benadering, maar 
precies op die manier speelt men zijn 
personage ideaal, namelijk zonder 
overdreven handelingen. Het belang 
van de présence en de soberheid in de 
bewegingen wordt in ere hersteld. Wat 

niet belet dat hedendaagse acteurs graag 
grenzen overschrijden, ook de morele…
Een voorstelling wint sowieso aan 
snelheid als de acteurs zelf  de technische 
toestellen bedienen, de changementen doen en de 
rekwisieten plaatsen. Dat gebeurde ook al bij 
de Commedia dell’Arte…
Een aandachtspunt blijft evenwel dat de 
acteur niet wordt herleid tot enkel zijn 
lijf… In het plaatje van de beeldende kun-
stenaar past hij gemakkelijk als hij een al 
dan niet bewegend ding is.

TEKST

De tekst is slechts een element, evenwaardig aan 
decor, rekwisieten, acteurs, techniek. Eigenlijk 
bedoelt men hier dat de tekst een stapje 
terug mag zetten. Dat hadden we kunnen 
verwachten als beeldende kunstenaars 
het overnemen van literair, dramatur-
gisch gevormden. Het is een soort oor-
logsverklaring aan het teksttheater. Aan 
dat opbod doen we niet blindelings mee. 
We maken toneel, en tekst is daar alsnog 
een onderdeel van. Hoe kunnen we dus 
ook op dit terrein beter scoren?
Het verhaal brokkelt af, wordt soms gedefrag-
menteerd of herleid tot een collage.
Een afgebrokkeld verhaal blijft echter 
een verhaal, en toeschouwers hebben 
de neiging om toch telkens hun eigen 
verhaal te maken. Wie is dat? Wat komt 
die hier doen? Waarover gaat het? 
Waarom gebeurt dat? Enzovoort. Zo zit 
het leven nu eenmaal in elkaar…
We zien steeds meer eenakters en monologen. 
Maar je moet al van goeden huize zijn om 
hiervoor publiek te lokken… 
De harmonie tussen tekst en scène wordt “ Iemand heeft talent, 

als je ernaar wil kijken.”

‘Ge-tic-t‘ - De Dijlezonen (2013)
© Christophe Ketels
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… de spelers zich dicht bij 

het publiek bewegen, ik kan 
ze zelfs ruiken.

 
… ik meer de acteur dan het 

personage zie.

 
… ik mag zien hoe het 

‘toneel’ technisch werkt. 
Niets wordt weggestopt. 

 
… spel, ruimte, betekenis… 
niet meteen duidelijk zijn.

 
… beelden, bewegingen en 

geluid belangrijker zijn dan 
het verhaal.

 
Ik hou van geen enkel van 

deze vijf  kenmerken.

IN 
HEDENDAAGS 
THEATER 
WAARDEER IK 
VOORAL DAT:

verstoord. Een goeie zaak waardoor we 
het dubbelop vermijden. 
De behandeling van de tekst levert wel 
een aantal boeiende zaken op. Zo gaat 
de acteur op zoek naar zijn stem. Dit is de 
poëzie van de verstoring waardoor zowel 
tekst als acteur (personage) interes-
sant wordt. De subtekst wordt hierdoor 
belangrijker dan de hoofdtekst. Dat levert 
weer spelmogelijkheden op, en zet het 
publiek aan tot meedenken. We brabbelen 
soms onverstaanbaar, of  in een vreemde 
taal. We brengen de tekst als een Grieks 
koor. Via een bandmontage maken we de 
tekst los van de spreker. We zorgen dat de 
postsynchronisatie niet klopt. We vervormen 
de stem naar zeer hoog of  zeer laag of  in 
flarden. We ratelen als een tekstmachine.  
Of  schreeuwen als kreten in de strijd of  
de liefde. Zoals sommige academies 
hun spelers laten spreken…  Geef  toe, 
middelen genoeg om ook een gewone 
tekst met een verhaal te behandelen.

TECHNIEK

Muziek heeft reeds van in de Oudheid 
een belangrijke rol vervuld in het theater. 
Het is ook de meest directe kunstvorm 
tot het opwekken van emoties. Net als 
bij de Grieken speelt een muzikant soms 
de hele voorstelling. Hij wordt ook niet 
weggemoffeld in de coulissen, maar 
neemt actief  deel aan wat op de scène 
gebeurt. Muziek als inleiding en tussenspel 
mag dikwijls de sfeer bepalen. Bij wie een 
verhaal verwacht, kan dit wel eens leiden 
tot overdaad. De dosering blijkt vaak een 
probleem, vooral sinds het samplen in 
hevige mate is toegenomen. Soms wordt 
een hele muziekgroep geëngageerd en 
creëert men een waar muziektheater 
waar een voor dat doel gecomponeerde 
muziek de meeste aandacht naar zich 
toetrekt. Ook hier krijg je vermenging van 
de theaterdisciplines en wint de sterkste 
persoonlijkheid. Dat is niet altijd de 
toneelregisseur. Maar dat geldt ook voor 
het werken met een scenograaf.
Hedendaagse toneelmakers spreken 
liever over geluid dan over muziek. Ze 
wijzen dan naar de realiteit van geruisen, 
muziekfragmenten, stemmen en andere lawaai-
structuren. We denken hier aan stampende 
voeten, ritmisch handgeklap of  reële 
geluiden van bijvoorbeeld het druppelen 
van smeltend ijs. Het aanboren van de 
wereld van deze ‘natuurlijke’ geluiden 

kan een bron zijn van inspiratie in elke 
productie.
Geluidsversterking lijkt onontbeerlijk, ook 
voor de stemmen van de acteurs. De micro-
foons zijn soms perfect weggestopt, blijven 
soms zichtbaar of  zijn zelfs gewoon object 
op de scène. De natuurlijkheid van het 
hier en het nu lijdt hier soms onder.
Kostuums spreken een eigen taal, zoals het 
altijd zou moeten zijn. Ze zijn niet alleen 
illustrerend voor bijvoorbeeld een tijd of  
een sociale klasse, maar vormen een dra-
matisch element dat dus als theaterteken 
dienst doet.
Het meest opvallend is echter het gebruik 
van multimedia. Film- en tv-beelden 
werken niet alleen inspirerend maar zijn 
vaak een deel van de opvoering. Met die 
beelden wordt vlot omgesprongen, ze 
worden soms rechtstreeks opgenomen 
en weergegeven, worden vertraagd 
weergegeven of  vermengd met vooraf  
opgenomen beelden en zijn niet nood-
zakelijk verbonden met de inhoud van de 
voorstelling. Zo leunt de voorstelling vaak 
meer aan bij een performance dan bij een 
toneelvoorstelling.  

Los van het feit dat beeld en geluid 
minstens even belangrijk worden als 
tekst, focust het postdramatisch theater 
zich vooral op het gebruik van de thea-
tertekens naast de tekst. Het risico schuilt 
in het overdadig gebruik ervan zodat een 
al dan niet gewilde chaos ontstaat, of  
dat de tekens het verhaal, het thema en 
de acteurs overdondert. Zo zagen we in 
november hoe in ‘MCBTH’ van Toneelhuis 
en LOD de technisch schitterend uitge-
voerde projectie het spel, de kostumering 
en zelfs de muziek overrompelde, het 
verhaal liet verdwijnen en de acteurs 
herleidde tot statische figuren, bijna 
levenloze rekwisieten.
Een performance moet een perfect uit-
gevoerde show zijn, waarbij meestal veel 
geld dient gespendeerd aan de technische 
verwezenlijking. Wie echter vooral in 
acteurs investeert, kan uit die hoeveel-
heid postdramatische middelen een 
schat halen om een voorstelling tot een 
hoger niveau op te tillen, en waaraan we 
kunnen deelnemen door te begrijpen en te 
beleven. Middelen blijven maar middelen, 
worden ze hoofdzaak dan vervallen we in 
een soort formalisme. Het is een kwestie 
van klemtonen… en dosering natuurlijk.

12%10.5%9%
6%

26.5%

36%

Aantal respondenten: 151

Intussen staat de volgende poll op de website van 

OPENDOEK! Surf er als de bliksem naartoe en geef je 

mening! Het resultaat lees je in het volgende nummer. 

Meer info: www.opendoek-vzw.be.
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Theater Sellewie uit Deerlijk speelde 

‘Geruchten’ van Neil Simon, een klassieker 

van jewelste. Theater Sellewie heeft het 

voorrecht te mogen spelen in OC d’Iefte, de 

prachtige zaal in het centrum van Deerlijk. 

Als toeschouwer kom je binnen via de 

gezellige bar op de bovenverdieping. De zaal 

zit afgeladen vol. Op het podium een tot in 

de puntjes afgewerkt decor met zowaar twee 

verdiepingen. Beneden een woonkamer en 

boven drie deuren naar de slaapkamers. 

Toneelgroep Kohané deed een aanslag op 

ons netvlies met één van de mooiste beelden 

die we de laatste jaren te zien kregen in het 

theater. Zij brachten ‘De vinger en de mond’ 

van Dimitri Leue, een stuk dat het beste van 

Genesis en de Faustlegende combineert. Bij 

het binnenkomen in de zaal valt onze mond 

open bij het aanschouwen van dit betoverend 

mooi beginbeeld. Zes spierwitte engelen 

staan op hun sokkel in de hemel. Coté cour 

staat een DJ die op regelmatige tijdstippen 

muziek draait waarop de engelen dansen 

voor God. Eén van de leukste stukken die 

we dit seizoen al te zien kregen. Boordevol 

humor, een prachtige enscenering en een 

aantal schitterende regievondsten. Toneel-

groep Kohané bewijst dat je met weinig 

middelen een hele mooie productie kan 

brengen.

Zwevegems Teater koos voor ‘Amadeus’ van 

Peter Shaffer, in een bewerking en regie van 

Dirk Crommelinck. ‘Amadeus’ doet je onge-

twijfeld terugdenken aan de meesterlijke film 

van Milos Forman uit 1984. Daarin speelde F. 

Murray Abraham op weergaloze wijze Salieri. 

Kurt Velghe

Dat de klassiekers nog vaak gespeeld worden door 

onze liefhebbersgezelschappen, blijkt uit hetgeen 

we de voorbije maanden te zien kregen. Of  het nu de 

klassieke komedieschrijvers, de Bijbel of  de klassieke 

componisten betreft, ze worden gesmaakt door het 

liefhebberspubliek. Er mag gelachen, gefilosofeerd of  

gecomponeerd worden, en het trouwe publiek geniet 

met volle teugen.

Revue Grand Cru – Kunst en Geest
© Johan Wynants

Klassiekers herbekeken

Geen evidentie dus om dit stuk tot een goed 

einde te brengen. Het Zwevegems Teater 

staat telkens weer garant voor een fantasti-

sche theateravond. Onze verwachtingen zijn 

dus  hooggespannen  en worden grotendeels 

ingelost. Een grote groep acteurs (variërend 

van goed tot zeer goed) vertolkt de tweestrijd 

tussen Salieri en Amadeus. Dat hier af en toe 

een loopje genomen wordt met de realiteit, 

nemen we er graag bij. Het stuk is dan ook op 

zijn best als het zich focust op deze persona-

ges. De laatste twintig minuten zijn prachtig 

als een vermomde Salieri Mozart opdracht 

geeft een Requiem te schrijven. Zijn eigen 

Requiem, zo blijkt later. Mozart componeert 

het stuk van op zijn sterfbed terwijl Salieri 

de noten op papier zet. Terwijl dit gebeurt, 

brengen het koor en het orkest het Requiem. 

Pure klasse!

Het seizoen is volop aan de gang en we 

zagen al heel wat producties. De komende 

weken staan er nog een aantal klassiekers 

op ons programma. Tot een volgende!
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Rituelen achter 
de schermen

Bert Demunter

We steken ons licht op bij de technici en de andere 

medewerkers achter de schermen. Brandt er overal een 

kaars naast het licht- en geluidspaneel of  ligt er een 

konijnenpoot onder hun stoel?

Cliff De Busschere (De Moedertaal, 

Mechelen) zoekt voor de voorstelling vooral 

de ontspanning op om zich zo optimaal op 

de techniek te kunnen concentreren, checkt 

nog even alles en doet dan een ‘klapke’ met 

het publiek. De acteurs krijgen een hartelijke 

groet en een ‘toi toi toi’. Daarna laat hij hen 

voortleven in ‘hun eigen wereldje’.

Rigole Waldo (Zwevegems Teater) houdt het 

bij een check-up van de techniek… Hij daalt 

neer in de catacomben waar de spelers aan 

het stressen zijn, proeft van de sfeer, ‘toi-toi’ 

voor de spelers, terug naar boven, een 

babbeltje met een toeschouwer, controle van 

de toegangskaarten, deuren dicht, druk op de 

knop, zaallichten uit… 

Boudewijn Grieten (Agnetencomedie, Peer) 

heeft de vaste gewoonte de spelers succes 

toe te wensen, eventueel nog een wenk te 

geven en hen gerust te stellen dat technisch 

alles in orde is. Verder laat hij hen met rust 

zodat ze zich volledig kunnen concentreren, 

maar altijd sluit hij af met: “Break a leg”.

Jo Ballyn (acteur bij Spiegeltheater, 

Roeselare) springt ook vaak in voor de 

bediening van het licht en werd ooit 

geconfronteerd met een brochure waarin 

enorm was geschrapt, bijgeschreven, terug 

geschrapt, bij getekend, … wat resulteerde in 

een soort spijkerschrift waaruit uiteindelijk 

hét draaiboek met de vermeende lichtstanden 

moest gepuurd worden. Die spijkerschrift-

brochure herschept de lichtman himself, 

tijdens de laatste uren voor de voorstelling, 

tot een schoolvoorbeeld van accuraatheid en 

duidelijkheid. 

Pol Mutton is voorzitter en verantwoordelijke 

‘Geluid’ bijTussen-in en Ranonkel (Vossem). 

Hij  heeft geen fetish-matige trekjes, maar in 

de technische ruimte ligt alles wel altijd op 

dezelfde plek en heeft iederen zijn/haar vaste 

plaats. Een uur voor de voorstelling checkt 

hij alles driemaal, een laatste WC-bezoek, 

geen alcohol voor of tijdens de voorstelling, 

mee een kring maken met de acteurs en alle 

medewerkers met de bijhorende knuffel en 

de nodige luide kreet. Alles ligt vast, als in 

een scenario. Iedere voorstelling opnieuw. 

Maniakaal en kritisch.  

Hoewel acteurs en actrices niet altijd op 

tijd zijn en er dus vaak tegen de tijd moet 

gegrimeerd worden, zorgt Katleen Desmet 

(De Motoen uit Liedekerke en Prutske uit 

Hekelgem) altijd dat zijzelf niet gaat stressen. 

In haar grimelokaal branden geen kaarsjes 

maar zij zorgt wel voor een rustgevende sfeer, 

probeert hun personage aan te voelen en de 

spelers via de schmink stilaan mee in dat 

personage te laten ‘kruipen’. Behoudens de 

vakkennis moet een grimeuse volgens haar 

vooral een luisterend oor hebben.

Volgens Lien Gielen en Hans Moons (technici 

bij Bert Leysenkring, Balen) neemt het in duo 

werken de spanning voor een voorstelling een 

beetje weg. Samen hebben ze ook dezelfde 

gewoontes: altijd ruim op tijd alle muziek en 

licht testen, de overgangen memoriseren, een 

‘zenuwplasje’, altijd de acteurs succes wensen 

en meedelen hoe de sfeer in de zaal is. 

Eénmaal ze klaar zitten, voelen ze de spanning 

stijgen en is het ongeduldig wachten op een 

“Go”. Ze wensen elkaar nog een snelle toi-toi 

en weg zijn ze. Bij de première en dernière is 

er ook altijd een knuffelmoment.

Jan Van Besien (Hoger Streven, Gent) en zijn 

collega slaan voor de voorstelling nog vlug 

hun voorraad wijn en koekjes op, maken 

wat grapjes, durven - om te testen of de 

verantwoordelijke voor licht en/of klank bij de 

pinken is - al eens kabels uit het mengpaneel 

trekken of verwisselen. Maar een voorstel-

ling zal nooit starten zonder een volledige 

check-up en… een stevige knuffel. 

Voor Lydia Cox en de andere medewerkers 

achter de schermen van Het Hasselts Toneel is 

een half uur voor de voorstelling de grootste 

stress al voorbij. Alles is gecheckt, het spel 

mag beginnen. Een prima voorstelling kan 

volgens haar alleen bereikt worden dankzij 

een goede samenwerking voor en achter de 

schermen. 

Tussen twee bedrijven moest Veerle Bergmans 

(Agnetencomedie, Peer) op het podium een 

stofzuiger verplaatsen. Door het blacklight 

leek het of ze in lingerie stond te werken, tot 

groot jolijt van het publiek. Zij heeft er niet 

bij verteld dat dat intussen een ‘gewoonte’ is 

geworden. 

“   In het amateurtoneel 
wordt heel wat 

geknuffeld!” 
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Liefde, zonder 
melk of suiker

Rik De Clercq

Een verstandig man zei ooit: “Speel prachtig gitaar, 

en ze beschouwen je als Eric Clapton. Speel gitaar en 

mondharmonica tegelijk, en je bent de nieuwe Bob 

Dylan. Maar speel gitaar én mondharmonica én bindt 

nog eens twee cimbalen tussen je knieën voor extra 

begeleiding, en de mensen zullen de straat oversteken 

om je te ontwijken.”

O
p diezelfde manier is 
romantiek ook niet zo 
eenvoudig als men op het 
eerste zicht zou denken. 
Het is een heel ingewik-
keld recept, en er is een 

subtiel evenwicht nodig om net de juiste toon 
te vinden. Zo kan je een mooie dame één 
enkele rode roos aanbieden, en de symboliek 
is duidelijk: liefde en passie. Biedt diezelfde 
dame elke dag week na week dertig rozen 
aan, en het woord ‘straatverbod’ zal vlug ter 
sprake komen. 

Hetzelfde met bijvoorbeeld een liedje. Neem 
nu ‘I will always love you’ van Whitney 
Houston. Het klinkt aanvankelijk heel zacht 
en lieflijk. Maar wanneer ze plots het refrein 
begint te roepen alsof  er net iemand een 
ijskast op haar voet liet vallen (een volle 
ijskast aan het aantal decibels te horen), dan 
wordt het toch wel even te veel.

Misschien dat net om deze reden liefde 
- zowel in film als op het toneel - vaak 
gecombineerd wordt met een vlotter genre als 
komedie. Neem nu ‘Out of  Africa’ met Meryl 
Streep en Robert Redford. De twee mensen 
in dat verhaal waren zo verliefd, onverdund 
met geen enkele toevoeging van humor of  re-
lativeringsvermogen, dat het gewoon pijnlijk 
werd om aan te zien. Die twee vlogen zo 
romantisch over de romantische Afrikaanse 
savanne in hun romantische tweedekker, 
dat ik heimelijk fantaseerde: niet dat ik 
zelf  Robert Redford was, maar dat er daar 
ergens nog een oud stuk afweergeschut uit de 

Tweede Wereldoorlog stond, en ik met totale 
voldoening die twee uit de lucht kon knallen. 
Het continent Afrika zou me ongetwijfeld 
dankbaar geweest zijn, en ik zou misschien 
wel iets in de aard van een Legion d’honneur 
medaille gekregen hebben. Hun liefde was 
puur suiker (in die tijd hadden ze nog geen 
alternatieve zoetstoffen), en de stroop lag 
er zo dik op dat ze in de bioscoop diabetici 
een waarschuwing hadden moeten geven 
alvorens de film te bekijken. Pure romantiek 
is echt nefast voor de gezondheid. 

Maar het kan ook anders. Neem nu ‘When 
Harry met Sally’. Twee verliefde mensen, 
maar er zit een geheim ingrediënt in de saus. 
Harry beweert dat een vrouw liefde en lust 
niet kan nadoen. Ze voelt het of  ze voelt het 
niet, en een echte man ziet direct het verschil. 
Sally geeft hem lik op stuk door in een druk 
restaurant een ongelooflijk orgasme na te 
doen. Harry is behoorlijk onder de indruk. 
Maar het is de scene die hierop volgt, die de 
perfecte mix van romantiek en humor omvat: 
een vrouw aan een tafeltje verderop wenkt 
een ober voor haar bestelling, wijst naar Sally 
(die net klaar is), en zegt droogweg: “Geef  mij 
maar hetzelfde.” 

En als laatste, een voorbeeld van hoe het 
weer niet moet, ‘Titanic’. Opnieuw zijn 
die twee helemaal verliefd. Een drijvende 
ijsberg roeit 1.500 passagiers uit, maar dat 
stoort de tortelduifjes niet. Zelfs wanneer 
DiCaprio in het vrieswater belandt en elk 
zinnig man samen met zijn grote liefde op 
het vlot was gekropen (voor de gedeelde 
warmte, natuurlijk), laat hij zich tot een 
ijsklomp omvormen, terwijl hij haar handje 
vasthoudt. En dan, erbovenop, zet Celine 
Dion haar misthoorn open (ze kon de ramp 
eigenlijk best voorkomen hebben) en begint 
te kwelen alsof  zij niet alleen een vleugelpi-
ano maar ook het hele Nationaal Orkest op 
haar voet krijgt. Overdaad schaadt, en die 
ijsberg mocht best nog wat groter geweest 
zijn. . .

Het recept mag dus wat gemengd worden 
met iets anders, en ook op toneel kan dat een 
magische combinatie zijn. Ik zag ooit een 
toneelstuk waar twee personen een intens 
gesprek voerden. Hun liefde kende ups en 
downs, en in deze scene hadden ze duidelijk 
amoureuze spanningen. De acteurs hadden 
deze scene al enkele avonden droogweg 
gespeeld, gewoon zoals het in het script 
stond. De vrouw wordt boos en grijpt het 
eerste wat ze kan vinden, in de vorige voor-
stellingen een plastic beker. Maar de man van 
de rekwisieten had deze keer vergeten die op 
tafel te plaatsen. Bij gebrek aan beker greep 
de actrice dus deze keer maar een stuk fruit 
uit de schaal op tafel. Ze had een uitgebreide 
keuze uit allerlei vormen die zich vlot leenden 
tot de actie ‘werpen’ (appel, grapefruit), maar 
besloot kennelijk om haar talenten tot het 
uiterste te testen en greep een banaan die al 
vlug het luchtruim mocht verkennen. Aero-
dynamisch gezien geen wijze keuze. Enkel 
Aboriginals hebben ervaring met het werpen 
van deze uitzonderlijke vorm. De actrice 
smeet de banaan en raakte de man recht 
in het oog. Toen ze op de toneelschool een 
les gaven over ‘ontwijk vreemde vliegende 
voorwerpen’, was hij vast net die dag ziek. Na 
enkele gespierde krachttermen (die niet in 
het script stonden) keek de man de vrouw in 
de ogen en begonnen beiden onbedaarlijk te 
lachen. Zij, en uiteindelijk het gehele publiek, 
hebben minutenlang gelachen, het kwam 
zover dat de man in de kleerkast op het toneel 
is gestapt om te bekomen en er een tijdlang 
in bleef  staan met de deur dicht. Men kon 
de kast zien schudden terwijl hij binnenin 
stond te lachen. En zo werd dit, toch voor één 
voorstelling, een romantische komedie en 
misschien wel de meest geslaagde. 
Wat ik dus wil zeggen: Beste mensen, wees 
gerust stapelverliefd, daar is niets mis mee. 
Maar één welgemikte banaan kan het verschil 
maken tussen tien man in het publiek en 
een gegarandeerd uitverkochte zaal. Begin 
al maar vast te oefenen, bij voorkeur met iets 
rond en simpel.
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Drank, 
depressie 
en drama

Eline Van de Voorde

Turbulent kunnen we Eugene O’Neills leven zeker en vast noemen. Een 

geschiedenis van drankmisbruik, depressie, mislukte huwelijken en 

gebroken families. Een zwaar persoonlijk leven, maar een briljante 

carrière als auteur. Gelauwerd met tal van prijzen en lof  van critici: een 

interview met een complex man, maar geniaal auteur.

Hoe ben je met theater begonnen? 
De interesse voor theater is me van jongs af  
aan ingelepeld. Mijn vader was theaterauteur 
en de fascinatie komt ontegensprekelijk van 
hem. Al was zijn theatercarrière niet altijd 
een zegen voor ons gezin.

Hoe bedoel je?
Als kind van het ene hotel naar het andere 
worden meegesleept om dan uiteindelijk 
op te groeien in kostscholen. Ik had mijn 
jeugd toch liever anders gespendeerd. Zo 
is bovendien het stuk ‘Ah, Wilderness’ 
ontstaan, mijn enige komedie, die een 
droombeeld geeft van mijn ideale jeugd. 

Was jij dan een betere vader voor je 
kinderen?

Voor die rotkinderen? Nee, misschien niet, 
maar ze hebben me het niet gemakkelijk 
gemaakt. Mijn dochter trouwt op 18-jarige 
leeftijd met een meer dan 50-jarige Chaplin. 
Mijn zonen, daar had ik weinig tot geen band 
mee. Ze werden geteisterd door verslaving en 
het heeft hun uiteindelijk het leven gekost. 
Ik kon het allemaal niet begrijpen. Al zit 
verslaving ons jammer genoeg in de genen. 
Het is een vloek.

Wat wilde je met je stukken vertellen?
Mijn theaterstukken hebben verschillende 
evoluties meegemaakt. Een auteur moet 
groeien, zijn eigen stijl vinden. Maar als ik 
een verdienste van mezelf  mag noemen, dan 
is het dat ik de realistische stijl, zoals die van 
Ibsen en Strindberg, in het Amerikaanse 
drama heb geïntroduceerd. Ik vond het 

belangrijk om realistisch theater te brengen, 
waarin ook spreektaal werd gebruikt, en 
waarin de gewone man centraal stond. Ik 
wilde ook een aanklacht brengen tegen de 
onderdrukking van de arbeidersklasse en 
dat heb ik gedaan met mijn stuk ‘The Hairy 
Ape’. Daarin beseft een arbeider na een lange 
tocht dat hij nergens kan thuis horen, niet in 
de onmenselijke omgeving van de industrie, 
noch in de oppervlakkige wereld van de 
rijken. 

Later haalde je meer inspiratie uit je 
eigen leven? 

Ik had het gevoel dat ik komaf  moest 
maken met mijn persoonlijke geschiede-
nis. Misschien had het iets therapeutisch, 
misschien was het eerder een afrekening 
met mijn familie en hoe ik mijn jeugd heb 
ervaren. Vooral met ‘Long Day’s Journey into 
Night’ heb ik dat kunnen doen. Het brengt 
het verhaal van mijn ouders, mijn broer en ik 
net voor ik aan mijn theatercarrière begon. 
Het is een wrede maar eerlijke interpretatie 
van mijn geschiedenis. Ik wilde dat het pas 
25 jaar na mijn dood zou worden opgevoerd, 
maar daar dacht mijn vrouw (Carlotta 
Monterey, zijn derde vrouw, red.) helemaal 
anders over. Het werd dan ook veel vroeger 
opgevoerd. 

Sommigen noemen dat je beste stuk.
Bizar toch hoe mensen altijd het meest 
geraakt zijn door het leed van anderen. Maar 
goed, misschien was het wel mijn beste stuk. 
Het is uiteindelijk een van de stukken waar ik 
de Pullitzer Prize voor heb gekregen. 

INTERVIEW MET EUGENE O’NEILL
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Liefdesscènes
Kurt Velghe

Liefde is mooi en breekbaar, één van de 

meest zuivere emoties, maar bovenal is liefde 

echt! En net dat laatste schrikt vele acteurs/

actrices af. Als je Brechtiaans speelt, laat je 

alle inleving opzij. Volgens Stanislavski moet 

je je personage worden. Wat mij betreft een 

gevaarlijk principe. Geef mij maar Brecht. 

Kijk naar mensen en kopieer hun manier van 

doen, hun verliefdheid. Dan is er geen enkele 

barrière om voluit voor een liefdesscène te 

gaan. Want als ik naar huis ga, wacht mijn 

vrouw en dat is mijn grote liefde ...

Luc Vierendeels

Ik herinner mij nog een liefdesscène tussen 

twee jonge mensen die elkaar op de mond 

moesten kussen. Op een van de voorstel-

lingen komt het meisje bij mij en vraagt of zij 

hem die avond op de kaak mag kussen. De 

reden kon ze nog niet zeggen. De dag erna 

verontschuldigt het meisje zich bij mij en legt 

uit dat gisteren haar lief in de zaal zat en hij 

heel jaloers is, maar ze ziet hem zo graag dat 

ze hem niet wil uitdagen. Ik weet niet of ze 

nog samen zijn.

Enkele tips? Wil jij hem eens vragen dat 

hij zijn tanden poetst. Respect en hygiëne! 

Neem het hoofd van de tegenspeler tussen 

je handen en leg je duimen op de mond. Kus 

dan je eigen duimen.

Marleen Korthoudt

Het meest hilarische dat ik ooit meemaakte 

was een regisseur die het liet bliksemen op 

het moment van de kus.

Toon Van Hoyweghen

De regisseur die me naar voor riep met mijn 

‘vriendin’ omdat ons gestoei het meest 

geloofwaardig was. Of als dertienjarige prins 

een kus moeten geven aan een dubbel zo 

oud sneeuwwitje. Al zijn een serenade op de 

saxofoon of stoeien op een oude zetel die in 

tact moet blijven ook weer wat anders! Maar 

het grootste avontuur: een gesuggereerde 

incestueuze relatie met mijn zus in ‘Een bruid 

in de morgen’.

Enkele tips? Doe het stap voor stap. Ken je 

grenzen. Geniet ervan. 

Gwen Deprez

Ik herinner me een scène waarbij ik als 

‘jonge springer’ verliefd moest worden op 

een oudere kok. In een scène zaten we iets te 

drinken toen ik merkte dat de valse tanden 

van mijn tegenspeler in zijn glas gevallen 

waren. Zijn repliek bleef uit want hij wilde die 

tanden weer ‘opdrinken’ om daarna met zijn 

tong te proberen ze weer op de juiste plaats 

te krijgen. En ondertussen – om de scène 

te redden en de ontstane stilte op te vullen 

- heb ik hem maar hartstochtelijk omhelsd 

waardoor hij eigenlijk twee keer van zijn stuk 

gebracht werd. Het kostte me wel moeite om 

niet luidop in lachen uit te barsten, maar eind 

goed al goed.

Wim Loots

Bij ‘Romeo en Julia’ zijn er door de be-

moeienissen van cupido enkele koppeltjes 

ontstaan. En is de groep gesplitst in twee 

kampen. Romeo en Julia ontpopten zich 

beiden tot leiders van de twee rivaliserende 

groepen. Die vete bleef heel de productie door. 

Julia wou haar Romeo liever van het balkon 

stoten dan hem in haar armen te nemen. En de 

ruzie tussen Romeo (man) en Tybald (vrouw) 

wou niet vlotten omdat beiden een koppeltje 

vormden. Na de productie zijn alle ruzies 

vergeven en vergeten.

Marc Verfaillie

In ‘Gaslicht’ is er een hartstochtelijke vrijscène 

tussen de meid Nancy en de heer des huizes 

Manningham. Mijn zus Rita speelde de meid; 

ikzelf was Manningham. Wij hadden geen 

gêne. Het was tenslotte toneel, en wij zeiden 

volmondig ja aan de vrijscène. Dit is toneel en 

op dat moment denk je niet aan de familiale 

band. Waarom weet ik niet maar een tijdje later 

veranderde ik volledig van mening. Is het een 

soort ongemak of schaamte die in mij sloop? Ik 

weet het niet.

Ronny Vanderstraeten

Enkele jaren geleden speelden we met het 

PANtheater (Nieuwpoort) ‘Scènes uit een 

huwelijk’ van Ingmar Bergman. In een sleutel-

scène ga ik met mijn vrouw naar bed nadat ik 

haar net bekend had een affaire te hebben. Het 

publiek zat rond het bed. Meermaals kreeg ik 

dan van toeschouwers de opmerking wat voor 

een smeerlap ik wel was. Bovendien vonden 

sommigen het niet kunnen dat ik hen medeplich-

tig maakte aan mijn scheve schaats. Tijdens één 

voorstelling verliet iemand zelfs de zaal, hardop 

mopperend dat het een echte schande was.
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Operette!
Tania Vanden Bossche

Een operette? Oubollig! Niet te spelen! Onze acteurs 

kunnen dat nooit. We hebben nu al minder publiek, 

met een operette komt er niemand meer! Wat is 

dat eigenlijk, een operette? De Catharinisten uit 

Aalst spelen er gemiddeld om de twee jaar één en 

dit seizoen met ‘Der Graf  von Luxemburg’ zitten ze 

aan hun 10de operette. We gingen eens luisteren bij 

Herman Slagmulder, de erevoorzitter.

Voor alle duidelijkheid de Ko-
ninklijke Aloude Rederijkerska-
mer De Catharinisten uit Aalst 
speelt niet alleen operettes. Hun 

repertoire is heel afwisselend. Herman 
Slagmulder is lid van De Catharinisten 
sinds 1949 en viert er bijna zijn 65 jaar 
lidmaatschap. “Ik heb zelfs iemand gekend 
die zijn zeventig jarig jubileum heeft 
gevierd,” steekt hij van wal, “maar onze 
vereniging telt ook veel jonge mensen.”

MUZIKAAL BLIJSPEL

“Operette is het verkleinwoord van opera. 
Net zoals sigaar – sigaret, is er opera – 
operette. Een mooie omschrijving van een 
operette zou ook kunnen zijn ‘muzikaal 
blijspel’. Het is toneel met gezongen 

GELDBRON  

“De Rederijkerskamer was vroeger een 
heel serieus gezelschap dat enkel degelijk 
theater wou brengen. Het paste in de 
tijdsgeest van toen. Men keek zelfs neer op 
andere groepen die wel operette speelden. 
De Catharinisten waren toen ook bekend 
voor het inrichten van grootse carnaval 
bals met de mooiste verkleedpartijen, 
bekend in het hele land. Je kon felbegeerde 
prijzen verdienen, het was een groot 
succes. Tot de televisie opkwam en de 
mentaliteit van de mensen veranderde, 
carnavalbals waren niet meer in. Ons 
inkomen daalde. We gingen op zoek naar 
andere mogelijkheden om geld in het 
laatje te brengen. Zo is het begonnen.”      

PLAYBACK

“Je moet natuurlijk kunnen zingen. Dat is 
de basis. Vroeger werd alles opgenomen 
op band, de muziek, het zingen, alles lag 
vast. Nu zingen we live, enkel de muziek 
staat op band. Het is niet haalbaar voor 
ons om ook nog een orkest op scène te 
zetten en er is geen orkestbak. Maar ik kan 
me inbeelden dat het in sommige steden 
wel moet lukken, bijvoorbeeld door samen 
te werken met de plaatselijke harmonie. Je 

‘Viktoria en haar Husaar’ - De Catharinisten
© Marjoleine Van Assche

tussenspel waarbij het verhaal de tekst 
is. Een operette is vaak luchtig en vrolijk 
van inhoud, hoewel sommige toch niet 
altijd een happy end kennen. Denken we 
aan ‘Het Land van de Glimlach’ (Franz 
Lehár ) waarbij de dochter uit een adellijke 
Weense familie verliefd wordt op een 
Chinese prins en Wenen verlaat om hem 
te volgen naar China. Daar worden beiden 
zich bewust van de verschillen tussen de 
westerse en oosterse cultuur. De tegenstel-
lingen leiden tot een bitter conflict en het 
tragische einde van hun liefdesverhaal.
Operette is een vorm van muziektheater, 
theater waarbij muziek een belangrijke 
rol speelt. Muzikaal theater heeft altijd 
bestaan, zelfs in de oudheid. Muziek en 
dans wisselden elkaar al af  in het Grieks 
blijspel.
In principe is er geen verschil tussen 
musical en operette. Het zijn beide toneel-
stukken, die soms volledig, soms gedeel-
telijk worden gezongen. Musical is Engels, 
ontstaan in Amerika, operette is een Frans 
woord en is ouder. Bij musical neemt 
het tekstgedeelte al langer hoe meer een 
prominente plaats in, bij operette is het 
gezongen deel een substantieel onderdeel 
van het verhaal.”
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Operetteweetjes 
Opera is de klassieke en oudste vorm van muziektheater, waarbij 
de gehele tekst gezongen wordt. Musical en operette zijn vormen 
van het  nieuwere ‘(lichte) muziektheater’. Opera, operette of 
musical is geen kwaliteitsaanduiding, bij alle soorten kom je heel 
goede, maar ook heel slechte producten tegen. 

De opera is ontstaan aan het einde van de 16de, begin 17de eeuw, ten 
tijde van de Renaissance. De opzet was de oude Griekse tragedies, 
waarvan men dacht dat ze gezongen werden, te laten herleven. 

In het begin van de 18de eeuw waren er voorstellingen die bedoeld 
waren als een parodie op de opera. Deze theatervorm kreeg de 
naam ‘opéra-comique’. In Italiaanse komische opera acteerden 
de zangers. In opéra-comique speelden acteurs die ook een beetje 
konden zingen, zoals nu in sommige musical uitvoeringen.  

Wat later begon men ook in Wenen met dit soort voorstellingen en 
al in 1730 wordt daar het woord operette gebruikt. 

De musical, tot omstreeks 1950 meestal voluit ‘musical comedy’ 
genoemd of wanneer het om een wat serieuzer onderwerp 
ging ‘musical play’, is vooral ontwikkeld in Amerika. Het 
woord ’musical’ werd oorspronkelijk gebruikt om een volledig 
Amerikaanse operette te onderscheiden van de Europese operette.  

Voor WOI werden Weense en andere Europese operettes in Amerika 
herschreven tot musical play. 

Een libretto is de gangbare benaming voor het tekstboek 
van een opera, operette. Die tekst, die bestaat uit dialogen en 
regieaanwijzingen, ligt aan de basis van een theatrale opvoering 
met muziek. De muzikale nummers bij een operette noemen we 
aria’s. Ze worden door gesproken dialogen aan elkaar verbonden.

kan de orkestpartituren ook ontlenen bij 
ALMO. Wij nemen nu alles op met elek-
tronische apparatuur. Daardoor hoor je 
een echt orkest dicht bij de werkelijkheid.  
Door live te zingen en live te spelen, maak 
je een mooie voorstelling. Het zingen 
moet je doen zonder dirigent en je moet 
de partituur van buiten kennen. Maar dan 
ben je wel vertrokken. Toneel spelen en 
een goeie stem hebben gaan samen. Het 
is ook een mengeling van jong en oud, dat 
maakt het extra uitdagend.“ 

OPLEVEN

“Er bestaat misschien nog veel huiver, 
maar toch vindt het genre ook zijn 
aanhang. Zo kennen we een koor van 
wel veertig mensen die door muziek 
worden aangetrokken en ook willen 
deelnemen aan een operette. Dat is eens 
wat anders voor een koor. Ze mogen 
bewegen, ze hebben kostuums aan, de 
partituur is weg. Het is een geweldige 
belevenis. We merken het ook aan het 
publiek. Ze kiezen er voor. Dat is net 
zoals met musical, je bent er voor of  je 
bent er tegen. Wij blijven nog operettes 
programmeren, zolang het financieel 
haalbaar is.“



Shakespeare en 
figurentheater

‘LIEVEbeestHEERTJES’ - Theater Foesiemauw
© Bart Van der Moeren
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Roger Arteel

Waarom spelen figurentheaters zo 

weinig stukken van Shakespeare 

en zou het ook kunnen voor een 

publiek jonger dan twaalf  jaar? Een 

beperkte rondvraag resulteert in 

voorzichtige antwoorden en nieuwe 

vragen. Voorbeelden van geslaagde 

bewerkingen door beroeps- 

en amateurfigurentheaters 

van stukken van Shakespeare 

zijn er. Voor een publiek van 

volwassenen en voor een familie- of  

schoolpubliek met kinderen vanaf  

twaalf  jaar gebeurt het ook wel 

eens. Voor een publiek jonger dan 

twaalf  is het zeer uitzonderlijk.

“ Je moet het zelfde voor kinderen spelen 
als voor volwassenen, alleen BETER.”

(Vrij naar Maxim Gorki)

A
ndere ‘klassieke’ auteurs, 

onder meer Molière, liggen 

blijkbaar makkelijker. Wat 

weerhoudt dan de makers 

om hele jonge kinderen te 

confronteren met het dramatisch weder-

varen in ‘Macbeth’, ‘Hamlet’, ‘Koning Lear’ 

of in minder zwaarwichtige scheppingen 

van Shakespeare? Hoeveel spanning, 

wreedheid, geweld, kommer en kwel, 

humor en ironie kan iemand aan tussen 

pakweg vijf en tien jaar? Doorgewinterde 

spelers zullen je vertellen dat kinderen 

veel meer aankunnen dan volwassenen 

willen geloven. Dat je met kleuters ver kan 

gaan wat abstracte begrippen of beelden 

betreft. Dat een afgerond verhaal niet altijd 

hoeft. Daarenboven komen in sprookjes en 

aanverwante verhalen toch ook geregeld 

moord, angst, spot en verdriet aan bod?

Maar toch. De Bende van Richaar uit Aalst, 

heeft ‘De smertelijk’ histoere van Julia en 

heire schoeine Romeo’, geprogrammeerd en 

was onder meer op het jongste Landjuweel-

festival in Gent te zien. Deze vrije vertaling 

en puike bewerking van Shakespeares 

‘Romeo en Julia’ in het Aalsters dialect, is 

bedoeld voor volwassenen en jongeren 

vanaf twaalf jaar. Regisseur en vertaler, 

Jan Kieckens, stelt vast dat zelfs niet alle 

tieners van twaalf jaar de voorstelling 

konden appreciëren. Vermoedelijk was de 

tekst, die zeer dicht bij het origineel blijft, 

te moeilijk voor die leeftijd. Karin De Lil, 

die veel met theater bezig is, zelf speelt en 

regisseert, maar geen ervaring heeft met 

Shakespeare voor kinderen, is van mening 

dat bewerkingen wellicht moeilijk zijn maar 

daarom niet onoverkomelijk. Ze heeft wel 

enig voorbehoud. Kan je bijvoorbeeld de 

keuze om te sterven van de twee geliefden, 

zoals het op het einde van ‘Romeo en Julia’ 

gebeurt, zonder problemen op kinderniveau 

realiseren? Misschien met een hééél aange-

paste tekst en de juiste figuren?

En toch. In de jaren tachtig van de vorige 

eeuw maakte acteur/auteur/ poppen-

speler Fred Delfgaauw in Nederland en 

Vlaanderen een tournee met ‘De Storm’ 

van Shakespeare voor kinderen vanaf  

acht jaar. Hij speelde ook ‘Peer Gynt’ van 

H. Ibsen voor een publiek vanaf zes jaar! 

‘De Storm’ speelde hij onder de titel ‘Weg 

van Waan’. Hij manipuleerde van uit een 

bijna manshoge clownspop. Uit de mond, 

de ogen, de oren en het haar kwamen de 

poppen te voorschijn waarmee Delfgaauw 

het verhaal vertolkte van Prospero die 

opgesloten zit in de waan die in zijn 

hoofd woekert en waardoor hij een storm 

ontketent en zijn broer wil straffen. De 

jonge kinderen leefden gespannen mee 

met wat er allemaal in dat grote hoofd 

gebeurde en wat er uit te voorschijn kwam. 

Delfgaauw schiep een sfeer van intimiteit 

en spanning en drong door in de wereld 

van het kind. Daarmee raakte hij de kern 

aan van het theatermaken en meteen van 

het figurentheater voor kinderen, namelijk 

dat je moet vertrekken vanuit een grondige 

mensen- en stielkennis en dat je voor gelijk 

welke voorstelling het kind vooral ernstig 

moet nemen.

17



Theatergroep Suburbia
© Claudia Kamergorodski

Paula Bangels is een eigenzinnige, hedendaagse 

regisseur en theatermaker. Van 1997 tot en met 

2009 werkte ze als actrice en regisseur bij De 

Paardenkathedraal samen met Dirk Tanghe. 

Sinds drie jaar heeft zij haar eigen gezelschap: De 

Spelerij. Ze focust op repertoiretoneel. De voorbije 

jaren regisseerde ze ‘Othello’ van Shakespeare, 

‘Vrijdag’ van Hugo Claus en ‘Hunkerig’ naar ‘Drie 

zusters’ van Tsjechov. Ze heeft ook een warm hart 

voor het amateurtheater. Ze was jurylid op het 

Landjuweelfestival en gaf  diverse workshops 

rond improvisatietheater. Hier licht ze de drie 

theaterstukken toe die haar leven veranderden:

Paula Bangels
‘Strange Interlude’
Eugene O’Neill

Tijdens mijn toneelopleiding aan het conser-

vatorium in Brussel was de Blauwe Maandag 

Compagnie in volle bloei. Luc Perceval deed iets 

met ons. Met het hele land denk ik. Hij schudde 

een nieuwe generatie acteurs uit zijn mouw en 

bepaalde voor die tijd heel erg het landschap. 

Dus ging ik kijken naar ‘Strange Interlude’. Man, 

man, man, wat een avond! Wat die acteurs en 

vooral Victor Löw daar deden, heeft me weken 

beziggehouden. Ik had nog nooit theater gezien 

dat zo hard tekeer ging, wars van alle typische 

toneelconventies. Zij speelden echt alsof hun 

leven ervan af hing. Ik voelde opwinding, 

schaamte, blijheid, verdriet, nostalgie, 

weemoed ... alles tegelijkertijd. Ik zat te blozen 

in die donkere theaterzaal alsof ik stiekem in 

een peepshow zat. Maar ook te huilen met heel 

veel tranen. Zoveel kwam er op me af. Wauw, 

wat daar ‘getoond’ werd, dat vond ik prachtig. Ik 

heb er heel vaak moeten aan terug denken in de 

loop der jaren. En nu nog herinner ik mij exact 

dat moment in die zaal, toen ik dacht: Dat wil 

ik ook. Een jaar later studeerde ik af en ik heb 

sindsdien altijd theater verkozen boven al de 

rest. Wat daar kan, kan nergens.

‘Who’s afraid of Virginia  Woolf’
Edward Albee

Ik was enkele jaren afgestudeerd en Dirk Tanghe 

vroeg me om mee te spelen met ‘Yvonne’ van 

Gombrowicz bij Theater Malpertuis. Maar 

door een besparingsronde, kon dat stuk niet 

doorgaan omdat de bezetting te groot was 

(vijftien rollen). Uiteindelijk werd het ‘Who’s 

afraid of Virginia Woolf’ met vier acteurs. Ik was 

vijfentwintig toen, net afgestudeerd en speelde 

Honey. Dat betekende dus dagen repeteren met 

Peter De Graef, Marie-Louise Steins en Patrick 

Vandersande. Als ik ergens geleerd heb wat je 

met tekst kan doen, is het daar wel. Dagen lag 

ik te luisteren (Honey was veel dronken en lag 

dan op de grond) naar die twee kanjers die met 

Albee zijn tekst omgingen alsof het hun eigen 

woorden waren. Ondertussen zijn we twintig 

jaar later en ik kan nog hele stukken tekst van 

hen herhalen omdat ze dat zo uniek maakten. 

Een indringende en onvergetelijke ervaring.

‘De tramlijn die verlangen heet’
Tennessee Williams

Dirk Tanghe ging naar De Paardenkathedraal in 

Utrecht en vroeg me mee. Het was een waan-

zinnig goede tijd. We speelden mooie grote 

stukken en toerden door het land, volle zalen, 

enthousiast publiek. Maar Dirk werd ziek en we 

lagen een jaar stil. Toen kwam er  een telefoon-

tje uit Gent van Jean-Pierre De Decker: of ik dat 

seizoen wilde meespelen in enkele stukken in 

NTGent (toen Publiekstheater). Ik twijfelde geen 

moment. Ik had ook net mijn eerste regie erop 

zitten in de Paardenkathedraal en ging spelen in 

Gent. We hadden veel gesprekken over theater 

en hoe ik het voor me zag en wat ik nog wilde 

maken. Plots zei Jean Pierre: “Als jij een grote 

productie zou mogen maken, welke zou dat dan 

zijn?” Ik hoefde niet na te denken: “De tramlijn 

die verlangen heet!”, flapte ik eruit. Het zat zo 

klaar. Anderhalf jaar later gingen we ermee in 

première. Met Mathias Sercu, Jits Van Belle, 

Hilde De Baerdemaker en Gregory Caers. De 

cast was ‘veel te jong’ volgens sommigen, maar 

ik wist zeker dat het zo moest. Zij speelden 

onvermoeibaar, broeierig en hitsig dat mooie 

verhaal en maakten zo mijn eerste ‘grote zaal 

droom’ meer dan waar. Jean-Pierre heeft het niet 

meer mogen meemaken want hij overleed in 

tussentijd. Maar ik blijf hem eeuwig dankbaar 

voor het geloof en het vertrouwen dat hij me 

toen heeft gegeven.

www.despelerij.be  
Benieuwd naar deze toneelstukken? 
Ontleen ze via www.theaterbib.be!
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“V
an opleiding ben ik actrice, 

ik heb fysiek theater 

gedaan waar woord minder 

aan bod kwam en je veel 

met je lichaam moest werken. Daarna heb ik 

voor veel kinder- en poppentheaters gewerkt 

en las ik graag voor. Ik organiseerde af en toe 

boekenavonden. Als gastvrouw vertel je over 

een boek voor ouders en grootouders met het 

doel boeken te promoten. Op die avonden 

merkte ik dat ik liever vertelde dan voorlas. 

Als je gewoon voorleest, verlies je gemak-

kelijk het contact met het publiek. Daarna 

ben ik workshops van Van Stoel tot Stoel 

gaan volgen bij Frank De Gruyter, een grote 

naam in de vertelwereld. Daar leerde ik de 

wedstrijd de Gouden Stoel kennen en tot mijn 

verbazing heb ik die gewonnen. De wedstrijd 

heeft deuren voor mij geopend en vooral 

meer speelplaatsen gecreëerd. Mensen 

hechten waarde aan het winnen van zo’n prijs 

en dan boeken ze je sneller.”

Laura Caers

Kathleen Van der Velde heeft altijd een passie 

gehad voor verhalen en begon een paar jaar 

geleden met vertellen. Ze bouwde haar repertoire 

langzaam op en won in 2010 de Gouden Stoel op het 

jaarlijkse Landjuweelfestival, de prijs voor beste 

amateurverteller. Haar leven staat in het teken van 

verhalen.

Kathleen zit een paar jaren in het vertelvak en 

hoewel het vinden van locaties eerst moeilijk 

was, heeft het opbouwen van een netwerk 

haar veel geholpen. 

“Je leert veel andere vertellers kennen 

eens je in het circuit zit. In Antwerpen heb 

je bijvoorbeeld de Vertelzolder en er zijn 

workshops, festivals en evenementen zoals 

boekenavonden en vertelmomenten in biblio-

theken of scholen. Als ze je één keer boeken, 

vragen ze je vaak nog een keer of verwijzen 

ze je door. Na een tijd bouw je ook een 

repertoire van verhalen op. Ik heb nu bijvoor-

beeld een programma ‘Vurig’, waarin enkele 

vuurverhalen zitten die ik kan vertellen bij 

een herfstwandeling of een kerstboomver-

branding.”

Ook aan haar job als cliniclown heeft 

Kathleen veel. 

“Als cliniclown heb je een heel goed contact 

met je publiek. Je krijgt meteen reacties en 

kan aan bepaalde dingen meer aandacht 

geven. Als verteller is dat ook een grote troef. 

Het grote verschil met theater voor mij is het 

wegvallen van die vierde wand. Bij theater 

laat je je ding zien, maar heb je minder 

interactie met het publiek. Het gevoel dat je 

kinderen geeft, dat ze geloven dat het verhaal 

op het moment zelf ontstaat, is ongelooflijk. 

Ik wil de vertelling naar mijn mond kunnen 

zetten en de tekst tot mij nemen. Het is leuk 

als woorden mooi vloeien. Na een tijdje gaat 

het inoefenen van teksten ook veel sneller. 

Je hebt als verteller vaak een specialisatie en 

bij mij is dat vertellen voor kleuters, zo oud 

waren mijn kinderen toen ik begon. Daarna 

verruim je je horizon en ga je andere dingen 

proberen. En als je een tijdje meedraait, weet 

je ook welke leeftijd je het beste ligt.”

“Het is gewoon fantastisch om mensen van 

alle leeftijden mee te nemen naar een andere 

wereld, dus raad ik vertellen zeker aan. Ik 

probeer mezelf ook altijd te verbeteren en 

volg nu bijvoorbeeld een opleiding in Lier. 

Want eens je aan vertellen begint, kan je heel 

moeilijk stoppen. De verhalen spoken elke 

dag door mijn hoofd. Vertelkunst moet vooral 

blijven bestaan in deze drukke en flitsende 

wereld!”

Verhalen spoken 
door mijn hoofd.

‘Pimpf’ - La Barraca (2014)
© Jean-Pierre Fack

19



THEMA 2014: “DRAKEN EN MONSTERS”
Vurig, gruwelijk, spannend, straf…
Laat de draak in je los en versla het 
monster uit je nachtmerrie.

Organiseer een vertelactiviteit op 
of rond 20 maart en meld je aan via 
www.wereldverteldag.be

Op Wereldverteldag (World Storytelling Day) worden 

wereldwijd door verhalenvertellers in alle mogelijke 

talen en op bijzondere plaatsen verhalen verteld. De hele 

wereld is op dezelfde dag met verhalen bezig, vertellend 

en luisterend. Daardoor wordt de verbondenheid van 

mensen in alle delen van de wereld op een bijzondere 

manier benadrukt. Bovendien schenkt Wereldverteldag 

wereldwijd aandacht aan de kunst en het ambacht van de 

verhalenverteller.

Oorvonk Vertelfestival
15-23 maart 2014, Gent

Oorvonk Vertelfestival is een organisatie van Van Stoel tot Stoel i.s.m. stad Gent, UGent, De Centrale, het Geuzenhuis en MUS-E.

WERELDWIJD VERTELCAFÉ: 
Om de mondiale verbondenheid in 
het spotlicht te zetten, organiseert de 
Werkgroep Wereldverteldag  een vertelcafé 
met live vertellingen, filmopnames van 
buitenlandse vertellers en verrassende 
ontmoetingen.

Donderdag 20 maart 
doorlopend van 19.00 u tot 22.00 u  
Herberg Macharius, Poortgebouw, 
Voorhoutkaai 43+, 9000 Gent 
Toegang gratis, geen reservatie nodig.

Voor opkomend verteltalent is er een open 
vertelpodium en teaservertellingen in cafés 
en winkels. Willem Vermandere  zorgt voor 
de kers op de taart.

Alle info op www.oorvonk.be!

Het programma is zeer divers, er is voor elk 
wat wils. 
We palmen de universiteit in met verhalen 
op verschillende locaties. 
In samenwerking met MUS-E en De 
Centrale leren kinderen verhalen vertellen. 
Het resultaat kan je bewonderen tijdens 
een toonmoment.
Naar analogie met het thema van Wereld-
verteldag  zijn er aangebrande verhalen 
voor volwassenen en drakenverhalen voor 
kinderen in het Geuzenhuis. Er is zelfs een 
boottocht doorspekt met verhalen! 

2014 is een feestjaar voor Van Stoel tot Stoel – Vertelkunst 

Vlaanderen. We blazen maar liefst 20 kaarsjes uit. Dat 

kan natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom 

plannen we in de week van Wereldverteldag een heus 

vertelfestival in het kunstenkwartier van Gent. Negen 

dagen lang verhalen op allerlei leuke plekken, voor jong 

en oud!

Wereldverteldag
20 maart 2014





Joris Denoo 

    Interrogatum est: Inveniamne? Responsum est: Invenies. 
Fiamne dives? Fies. Vivamne invidendus ? Vives. Moriarne 
in lecto meo? Ita.
(Er is gevraagd: Zal ik het vinden? Het antwoord is: Dat zult 

gij. Zal ik rijk worden? Ja, dat zult gij. Zal ik tijdens mijn leven benijd 
worden? Dat zult gij. Zal ik in mijn bed sterven? Zo zal het zijn.)
Dat zijn de vragen die de hoog dichtgeknoopte vrouw op de oude 
foto aan de zwaar bebakkebaarde man naast haar onuitgespro-
ken stelt. Zij kijkt hem daarbij niet aan. Zij kijkt, zoals haar ooit 
gevraagd werd, in de lens. De vrouw zit op een kleine sofa; de hand 
van de man rust op de leuning van de sofa. Hijzelf staat half achter 
het ontroerende zitmeubeltje. Hij denkt: “Ik heb een goede vrouw. 
Tijd om met haar weer eens vereeuwigd te worden.” De vrouw is 
aan de fles, maar de man weet dat niet. Hij zit vele malen eenvoudi-
ger in elkaar dan zijn eegade. Zijzelf is een hoogbegaafde huisvrouw 
– een van de allereerste, omdat er sinds die tijden geen geld meer is 
voor een huishoudster, butler, kokkin en stalknecht. Nochtans heeft 
zij ooit Latijn, Grieks en algebra geleerd. Daar kan zij geen gezin mee 
beredderen (en op ‘photo’s’ ook niet doen alsof) dat zes kinderen telt, 
telde: vier in leven. Omdat het leven uit haar werd weggezogen, giet 
zij het stiekem weer vol met alcohol. Geestrijke dranken verdoven 
ietwat haar geest. Of dat waar vele anderen noch de woorden 
noch het bevattingsvermogen voor hebben. Zij bezweren ietwat het 
gevaar, maar net zo goed doen zij dat harder oplaaien. 
Het is de laatste ‘photo’ genomen van de vrouw.      
Was deze intelligente vrouw misschien na een stuitend misverstand 
met haar wettelijk geregelde wederhelft domweg over een po gestrui-
keld, ondertussen door die ongelukkige val de geest gevend, en was 
zij daarna inderdaad in haar (eigen) bed getuimeld? De schedelpan 
gespleten door de kracht van een snel geheven en weer neerdalende 
kandelaar? (O geliefd moordvoorwerp!) Of gewurgd door een 
stel vertrouwde mannenhanden die… nou: zichzelf plotseling niet 
langer in de hand hadden? Of… was er een andere teelballendrager 
in het spel? In diezelfde slaapkamer? Vrouw, misschien? Is er met 
gif gewerkt? Naalden, priemen? Een diepgevroren schapenbout? 
Is deze hoog dichtgeknoopte persoon van vrouwelijke kunne onwel 
geworden door een uiterst naar bericht en was er niemand in de 
onmiddellijke omgeving om Hare Hoogdichtgeknooptheid te 
ontknopen? Zag ze overal hardheid en hindernissen, schoot ze zich 
daarom voor het hoofd en viel ze daarna in een laatste sentimen-
tele wanhoopskramp van troost op haar eigen bedhelft neer? Een 
horizontaal sanctuary? Nooit meer slapen, nooit meer opstaan? 
We zullen het nooit te weten komen als we alleen maar naar deze 
veelzeggende ‘photo’ staren. Feit is dat dit de laatste ‘photo’ betreft 
van de vrouw in levenden lijve. We zullen forensische wetenschap-
pen nodig hebben om deze boeiende ‘photografie’ met andere ogen 
te bekijken. 

Een photo-
drama

‘Titus Andronicus’ -  Stukwerk 13 
(SAMWD) (Landjuweelfestival 2013)
© Katleen Clé 
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In de reeks hoe kunst ons kan helpen bij onze scenografie, zoeken we deze 
keer inspiratie bij vier designers, met als thema hotelinterieurs.

Jef Mellemans

Een eeuw geleden bouwden de Fransen in Cambodja negen maanden lang 
aan het Bokor Hill Station, met een hotel, een casino, een balzaal, een kerk 
enzovoort ter verpozing. Op de foto hiernaast zien we de balzaal, of wat daar 

nog van over blijft. Een lugubere, maar prachtige locatie. Een vrij symmetrisch op-
gebouwde ruimte. Met voldoende plaats voor een grote bedrijvigheid. Met zowel 
links als rechts toegangsmogelijkheden. Zelfs zonder de zoldering, en met al de 
resultaten van de vernielingzucht, behoudt het geheel zijn majestatische aanblik. 
Dit is een perfecte illustratie van vergane grootheidswaanzin, van een verdwenen 
decadente levenswijze. De bruine tinten van verbrand stukadoorwerk en de 
afgebladderde muren zijn gemakkelijk te reconstrueren. Stijl, materiaal, kleur en 
perspectief zijn de grondelementen voor deze mooie compositie. De vloer met de 
waterplassen is imposant en geeft mogelijkheden voor een gekleurde vale belich-
ting. Ondanks de donkerte van de kapotte, doodse ruimte geven de helverlichte 
toegangen achteraan het leven een kans. We verwachten langs daar de opkomst 
van de personages. Het hoeven geen bedreigende figuren te zijn, of ‘Ghosts’ 
zoals de lokale bevolking ze noemt. Laat een frisse bruid als een witte vlinder 
binnen dwarrelen, of spelende kinderen die achter hun speeltuig aanhollen, en 
we hebben een perfect contrast!

Badkamers op de scène geven meestal problemen, zowel wat de 
waterpartij als de intimiteit betreft. Architect Jan Cuypers toont 
ons hier in het Jazucci hotel een mooie renovatie. Al is het bad 

het belangrijkste element, door de plaatsing achteraan blijft er nog 
voldoende ruimte voor andere activiteiten. Door ons af te vragen hoe 
de ontwerper is te werk gegaan, ontdekken we enkele belangrijke 
compositie voorschriften. De basis is de vorm. Rechte lijnen, zowel 
wat het badgedeelte als het zitgedeelte betreft, bepalen de sobere 
hedendaagse stijl. Doordat het bad is ingebouwd krijg je vijf niveaus. 
De grijs-blauwe tinten van de effen wanden sluiten mooi bij elkaar 
aan en laten de personages tot hun recht komen. Ondanks de betrek-
kelijk kleine ruimte krijgen we toch voldoende perspectief. Ook de 
iets donkerder en drukkere wand. Door het tafelblad eenzelfde soort 
motief te geven ontstaat er een bepaald ritme. Het indirecte licht 
en de opengewerkte badrand creëren een intieme sfeer. De glazen 
wand, die ook minder doorzichtig kan zijn, zorgt voor de intimiteit. 
Een toch wat kille ruimte vraagt om een opmerkelijk, maar sober 
detail. Hiervoor zorgt de bescheiden luchter met de neerhangende 
slierten die hun schaduw op de wand afgeven. Het lijkt duur, maar 
een vaardige decorbouwer fabriceert dat voor een paar euro’s. (Als 
het tenminste niet waterdicht moet zijn.)
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Duiken we de Circular Hotel Lobby 
binnen voor een babbel en een 
drankje. Deze ruimte toont een 

sterke symmetrische compositie, met 
twee door de open boom gescheiden 
ruimtes die frontaal naar het publiek zijn 
gericht. Twee identieke tafeltjes, stoelen 
en garnituur. 
Een compositie vraagt ook om een 
bepaalde emotie. Die is hier vrij koel en 
séparé… De kille kleur, ook in de vloer, 
contrasteert sterk met het natuurlijke 
beeld van de boom die je toch eerder 
groen verwacht, maar hier de ‘scheiding’, 
de ‘splitsing’ extra weerspiegelt. Hier 
kan je niet echt ‘samen’ iets drinken. Elke 
decorbouwer zoekt bij dit beeld al naar 
een nieuw blad voor zijn figuurzaag, om 
de figuurtjes van de takken uit het hout 
te zagen. De blauwe vloer loopt door 
achter de boom en we vermoeden dat de 
houten wand (met de boom) desnoods kan 
worden opengeschoven om zo meer ruimte 
te creëren. Naast de vorm bepaalt hier ook 
het materiaal (hout) de compositie, maar 
die is ook licht gehouden zodat er een 
koude reflectie komt op de vloer. De enige 
warme kleur vinden we in de kussens, 
toevallig (?) ook het zachtste materiaal. 
Door de (beweegbare) open ruimte in de 
wand kunnen we hier toch spreken van een 
dynamisch decor. 

Natuurlijk mag de slaapkamer in het hotel niet ontbreken. We 
vinden er een op de reclame site van Natuzzi. Kan het bed nog 
dichter bij je publiek staan? Ook hier is soberheid troef. Voor 

de witte rand links zal elke handeling door niets op de achtergrond 
worden afgeleid… En achter die wand is er een ruime toegang tot 
de kamer, zelfs voor ongewenste personen die wel voor het publiek 
maar niet voor de bedgebruikers zichtbaar zijn. Een reclamemaker 
denkt zoals een regisseur; hij wil wat vertellen. Dat doet hij met o.a. 
de twee antieke reiskoffers op de vensterbank. Door hun donkere 
kleur contrasteren ze fel met de omgeving. Dat doet ook de figuur 
die op diezelfde bank staat en naar buiten kijkt. Haar strakke kledij 
past goed bij de strakke lijn van de lederen vensterbank. Elk detail 
telt.
Belangrijk is het grote raam. Het staat langs de juiste kant als 
opening voor de dynamische lijn van links naar rechts. Maar het 
geeft ons vooral een goede indruk van de hoogte waarop we ons 
bevinden door de skyline van een stad die lager gelegen is. Op een 
kleine ruimte kan je zo de indruk wekken van een wijds panorama. 
Door de schuine opstelling hebben we niet alleen zicht op die stad, 
maar zullen onze spots niet hinderlijk weerkaatsen. Misschien moet 
onze decorontwerper toch nog even nadenken over het lampje naast 
het bed. Dat moet niet per se in leder zijn…
En voor wie van projectie houdt, blijft de witte wand heel dankbaar.
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Koninklijke Toneelkring Sint-Genesius uit Sint-Niklaas vierde 
Marcel Van Brussel voor 65 jaar toneelcarrière. Buiten het theater 
was Marcel ook te zien in diverse televisiereeksen waaronder 
‘Benidorm Bastards’.

François Rosmeulen van de Koninklijke Toneelmaatschappij De Vlaamse Kring 
uit Tongeren vierde zijn 50- en 25-jarig jubileum als respectievelijk toneelspeler 
en voorzitter van de toneel- en operetteafdeling van de Vlaamse Kring Casino.

Bernard Seynhaeve van In eer en deugd uit 

Passendale ontving de cultuurtrofee van Groot 

Zonnebeke voor zijn jarenlange inzet in het 

amateurtoneel. Bernard is 50 jaar lid van In Eer 

en Deugd, 40 jaar bestuurslid en 15 jaar voorzitter.

Toneelkring Antigoon viert haar 50ste verjaardag. Naast toneelspelen is de vriendschapsband 
de drijfveer achter de groep. Onze bestuursleden, wiens kinderen ook al op de planken staan, 
zijn zonen en dochters van de stichters. De toekomst ziet er rooskleurig uit.

De voorstelling ‘Strelingen’ door Nut & Vermaak uit Mariakerke.

Hoogzwanger leren fietsen op 

de scène bij Toneelvereniging 

‘t Brugske uit Stokrooie.

De Vlaamse Harten uit 
Tielrode speelden ‘Gaslicht’.

De Koninklijke Toneelgilde Hoger Op uit Wervik bracht in november 
‘Per(r)ongeluk’. Er deden twee debutanten mee en één speelster die na 
12 jaar afwezigheid terug op de planken stond.

Tijdens de gesmaakte productie ‘SmallTown’ gebracht door de Koninklijke Rederijkerskamer De 
Leeuwerckenaers uit Dendermonde krijgt ons publiek een uitbrander omdat er (zogezegd) te veel 
gsm-gerinkel in de zaal is!(NB: dit stond wel zo in de tekst!)

De Koninklijke Toneelkring Pro Arte uit Middelkerke viert zijn 60-jarig bestaan!
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Het Hasselts Toneel tijdens 
hun ontvangst op het 
Stadhuis ter gelegenheid van 
hun 50-jarig bestaan.

Toneelgroep ‘t Bemmelke uit Zutendaal bestaat 35 jaar.

Magda Soeters wordt gevierd 
voor 35 jaar lichttechniek.

Justin Broux wordt gevierd 
voor 35 jaar geluidstechniek.

Dionteater uit Wilrijk vierde Jos Morriens, Bruno Verrelst, Anja Morriens, 
Michel Allossery, Leo Achten en Vera Vandyck  voor hun 25-jarig jubileum, en 
Guido Van de Vel, Gaby Robyn en Danielle De Keyzer voor hun 40-jarig jubileum.

Het laatste moment van ‘Het mooiste 
moment’ van Theater VTV uit Ronse, 
terugkijkend op een groot succes!

© Gert Crispyn

Armand Vanhamel is 40 jaar 
regisseur bij Kon.Toneelgroep 
St.-Bona uit Heusden. Proficiat!

Born2Act uit Hulshout dankt iedereen die aan de productie ‘Klassevijand’ meewerkte. Een topploeg!

© Walter De Cock

Toneelkring Vertoli uit Sint-Lenaarts bracht het stuk ‘‘t Zat Karretje’ van 
Maurice Habex met groot succes. De schrijver himself trakteerde zelfs op een 
fles Diepenbeekse jenever!

Onze acteur Filip Vantornout wordt 50 jaar!
Vorig jaar speelde de Wingense Totetrekkers het stuk 
Robin Hoet waarin Filip voortreffelijk de rol van 
de bultenaar vertolkte.

Toneelkring De Violier uit Vilvoorde vierde zijn veertig jarig bestaan. De kring bracht het stuk 
‘Egypt All-in’ in een bewerking van hun onlangs overleden voorzitter Josse Ceulemans. Op het 
einde van de voorstelling brachten zij hem een mooi, sereen eresaluut.

De productie ‘De Schelmenstreken van Scapin’ door Koninklijke Rederijkerskamer 
Langhoirs Victorinen uit Poperinge  werd een groot succes dankzij de inzet van heel 
wat mensen zowel op de planken als achter de schermen.

Jeugdtheater Scherven 
en De Gebroken 
Spiegel uit Bellegem 
organiseerden ‘Wervelende 
Spiegelscherven’, 
een ijzingwekkende 
theaterwandeling met 
macabere spijs en drank.

© Jef Depaepe

Een dikke pluim voor Christine die ondanks
 een pijnlijke val tijdens de opvoering van ‘De 
Buitenlander’ door Levet Scone uit Wilsele
toch bleef doorspelen tot het einde!

© Andy Van Wijngaerden
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Heb ji j  ook een theaterfoto 
die om een bepaalde reden 
het tonen waard is? 

En wil  je het gepubliceerd 
zien?

Stuur ze dan in naar 
redactie@opendoek-vzw.be!



 ZIJ HIJ
 Wat doe je nu? Wil je het echt weten?

 Anders vraag ik het toch niet. Ik stap van het licht naar het donker. En omgekeerd.

 Waarom? Om het verschil te voelen.

 En voel je het? Bijna…

 En wat voel je dan? Het verschil tussen licht en donker.

 Ja, ja! Maar wat precies? Dat is moeilijk uit te leggen. Ik moet het ‘doen’. Kijk… Zie je het?

 Ik zie niets. Nee? Kijk, ik doe het nog eens… Gezien?

 Ik zie niets! Ofwel kijk je niet goed, ofwel wil je niet kijken. Kijk… En?

 Nee… Niets… Maar je ziet toch wat ik doe!...

 Je zet je linker voet naar links en dan je rechter er bij,  

 en dan je rechter voet naar rechts en dan je linker voet er bij… Voilà.

 En dat is het? Dat is het.

 Wie houdt zich daar nu mee bezig? Ik.

 Maar waarom? Om het verschil te voelen!

 Welk verschil? Tussen licht en donker!

 Maar dat zie je toch! Hoe?! Je zegt daarnet dat je niets ziet! En nu zeg je…

 Ik zie niets van wat jij wil dat ik zie! Maar ik wil toch helemaal niets. Jij wilde weten…

 Ja, ik wou weten wat je aan het doen bent, en jij zei… Ik stap van het licht naar het donker…

 En omgekeerd! Juist.

 Omdat je het verschil wil voelen. Juist.

 En voel je het? Bijna…

 Wil je nu twee minuten stilstaan of ik word gek! Sta stil! Maar ik sta toch stil.

 Nee, je staat niet stil! Ik zie je in mijn gedachten alsmaar bewegen van 

 links naar rechts… en van rechts naar links… en omgekeerd… Je ziet het!

 Natuurlijk zie ik het! Hoe zou ik het niet kunnen zien? Je beweegt als de 

 slinger van een klok… dat werkt als een hypnose… Door het te doen.

 Juist ja, door het te doen! Alsmaar opnieuw te doen! Kom, dan doen we het eens samen. 

  Kom… Naar links… en bij… naar rechts… en bij… naar links… en bij… naar…

 Waarom kus jij me nu? Om het verschil te voelen.

 naar links… en bij… naar rechts… en bij… naar links… en bij… naar rechts… en bij…

  En voel je het?

 Naar links… en bij…

LICHT EN DONKER
Jef Mellemans
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Ieder nummer grasduinen we in de collectie van de theaterbibliotheek van OP&doek. 
Toch je gading niet gevonden? Neem dan een kijkje in onze catalogus. Al de besproken 
teksten kan je ontlenen via www.theaterbib.be. Frans Vanderschueren & Alexis Desiron 

“Een bijzonder liefdesdrama dat zich afspeelt via 
e-mailverkeer.”

Twee dames in een appartementencomplex. Yana wordt verliefd op de man van Helen en claimt hem per mail. 
Er ontspint zich een mailuitwisseling tussen de twee rivales, waarbij Yana Helen uitnodigt om haar te begluren 
terwijl ze met de man de liefde bedrijft. De man trekt uiteindelijk in bij Yana.Tot een jonge studente – Iris - de 
man strikt, en hij ook Yana verlaat voor haar. 
Die affaire is van korte duur en uiteindelijk keert de man terug naar Helen. De vrede keert terug bij Helen, maar 
ze mist nu het gevoel van de alles verterende jaloezie waar ze zich een jaar lang in gewenteld heeft. 
Als uiting van vriendschap vraagt ze Yana nog één maal de liefde met haar man te bedrijven terwijl ze hen 
begluurt. 

Een vlijmscherpe analyse en relativering van liefde en jaloezie in een machtig verbaal steekspel tussen intellectu-
ele dames. (AD)

“Een tragikomedie die zich afspeelt in een hoerenbuurt.”

Brigitte werkt als prostituee, maar ze is op haar retour en het wordt moeilijker. Ze geraakt in de greep van een 
pooier die haar raam wil kopen en haar dwingt om jongeren op te leiden. Uiteindelijk wordt ze geconfronteerd 
met haar dochter die ook in de stiel wil gaan.

Het komische zit in de personages die Brigitte omringen: een opdringerige collega, een travestiet volop in de 
ombouw, de wijkagent en de klanten. Ook het eigen taaltje van het milieu voegt een amusante waarde toe aan 
het stuk.
Niet zo gemakkelijk om te spelen omdat het dansen is op de scheiding tussen komedie en tragiek. (FVDS)

“Een originele komedie over het vreemdgaan van ‘de’ man.”

Wanneer François zijn huidige maîtresse Barbara bedriegt met een nieuwe, gaat deze uithuilen bij zijn vrouw en 
zijn ex-vrouw. Beiden trachten Barbara te troosten want zij hebben hetzelfde meegemaakt en toch houden ze 
nog van François.  Wanneer dan ook de nieuwe maîtresse bij de drie vrouwen opduikt, lijkt het lot van de man 
beslecht. Maar hij kan er zich uitpraten en contact leggen met een nieuwe verovering.

Schitterend hoe de verhoudingen weergegeven worden. Hoe de vrouwen onderling hem vergoelijken en hoe de 
man zich steeds als slachtoffer kan voordoen. De bezorgdheid van de vrouwen voor hem en hoe ze onderling met 
elkaar omgaan is hilarisch.
Naast de dialogen is er steeds een rechtstreekse aanspreking van de man aan het publiek. Hij legt uit hoe alles zo 
kan lopen. 
Een stuk vol subtiliteit – ondanks het thema - en een garantie voor een avond lekker grinniken. (FVDS)

“Vriendschap als laatste levenslijn.”

Bompa en Vava, twee eenzame oude mannen wonen naast mekaar, elk in zijn eigen studiootje. De echtgenote 
van Bompa is overleden, die van Vava is dement en woont bij zijn oudste zoon. 
De twee brompotten zoeken elkaar bijna dagelijks op. Een babbel, een schaakspel, vriendschap en veel fantasie 
is het laatste wat het leven hen nog te bieden heeft.

Heerlijke dialogen: soms nors, soms hilarisch, maar steeds diep menselijk met kippenvelmomenten. 
Voor een breed publiek. Fijn materiaal voor twee oudere acteurs. (AD)

Jaloezie
Esther Vilar

 3D (25, 40 EN 55 JAAR)

 TONEELSPEL

 AVONDVULLEND

Cabardouche
Jack Staal

 3D, 4H + FIGURANTEN 

 TRAGIKOMEDIE

 AVONDVULLEND

De schone 
smeerlap

Pierre Chesnot

 5D, 2H 

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

Oude zakken
Eddy Van Ginckel

 2 OUDERE HEREN 

 ZWARTE KOMEDIE

 AVONDVULLEND
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“Luchtig stuk over de perikelen bij een vergadering van mede-
eigenaars met de syndicus.”

De problemen ontstaan omdat er eentje zijn vrouw bedriegt met de syndicus, een ander zijn zakken volstopt 
door ‘vrijwillig’ karweitjes op te knappen in het gebouw, nog een andere een lift wil installeren, en weer een 
andere geluidsoverlast ondervindt.

Het is deze diversiteit aan onderwerpen die hen bezighouden, gekoppeld aan de sterke tekening van de uiteenlo-
pende karakters, die dit stuk zo amusant maakt. Ook is de herkenningsgraad van de personages een bijkomende 
troef om het publiek een aangename avond te bezorgen. (FVDS)

“Een verhaal van welmenende  mensen tegen de achtergrond van 
een gruwelijke oorlog.”

1917. Jan en Karel in de loopgraven aan de IJzer. Na een offensief sukkelt een Duitse soldaat per abuis in hun 
– geallieerde - loopgraaf. Jan en Karel bedenken een plan om  de sukkelaar ongedeerd terug achter zijn eigen 
linies te brengen. Een aantal ijzervreters en zelfverklaarde helden die soms karikaturaal worden opgevoerd, 
dreigen roet in het eten te gooien, maar het duo krijgt ook hulp van mensen die de oorlog al lang niet meer zien 
zitten.

Terwijl het verhaal een aaneenschakeling is van komische situaties, verbale en visuele grappen, is de gruwel van 
de oorlog toch steeds sterk en wrang aanwezig. 
Voor een heel breed publiek, ook voor jonge kijkers. Vereist wel een heel grote cast mannen. (AD)

Voor meer titels met oorlog als thema, kijk op http://www.theaterbib.be/wereldoorlog1

“Charmante feelgood-komedie.”

Marja en Herman ontmoeten elkaar per toeval terug na 22 jaar. Ze hadden vroeger een relatie die ophield toen 
Herman ontdekte dat Marja op iemand anders verliefd werd. Ze zijn ondertussen beiden getrouwd en hebben 
alle twee een gezin. Maar de liefde laait weer op.  
Het verhaal van de 22 jaar wordt geëvoceerd d.m.v. verscheidene flashbacks. Uiteindelijk blijkt Marja weduwe te 
zijn en wil de vrouw van Herman een nieuw leven beginnen. Er staat dus niets meer in de weg voor nieuw geluk…

In een opeenvolging van soms hilarische scènes proberen de ouder geworden personages hun jeugdige tempera-
ment terug boven te halen, herkennen ze de vertrouwde tics en gewoontes van vroeger, en trachten ze  hun relatie 
voor de kinderen en de respectievelijke echtgenoten te verstoppen.
Heerlijke, frisse dialogen, soms hilarische situatiehumor. Een zware uitdaging voor de acteurs, maar snoep voor 
een heel breed publiek. (AD)

“Een driehoeksverhouding anders bekeken.”

Twee beginnende artiesten, Otto en Leo, delen het leven en het bed met Gilda. Ze worden beiden succesvol en 
maken carrière, waardoor Gilda zich overbodig gaat voelen en haar eigen weg gaat. 
Ze huwt met een vriend van vroeger. Tot na jaren Otto en Leo terug verschijnen. De liefde tussen de drie heeft 
onverminderd de tijd doorstaan. Gilda volgt hen.

Een constant verbaal steekspel tussen de intelligente personages. Ook over de leegte van het bestaan van 
‘geslaagde’, succesvolle mensen. En een spirituele kijk op een driehoeksverhouding.
Een sterk stuk, vol emoties. Voor een ervaren publiek. (AD)

Manier van leven
Noel Coward

 4D, 6H (ALLEN VAN MIDDELBARE LEEFTIJD) 

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

De mede-
eigenaars

Gérard Darier

 3D, 3H 

 TRAGIKOMEDIE

 AVONDVULLEND

Van de wal in 
het graf

Bart Baplu

 11-13H (DUBBELROLLEN MOGELIJK), 1D 

 ‘BITTER BLIJSPEL’

 AVONDVULLEND

Een tweede kans
Derek Benfield

 1D, 1H (MIDDELBARE LEEFTIJD) 

 BLIJSPEL

 AVONDVULLEND
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