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“Pas op, hé, dat is een kunstenaar!” zei de bakkerin op een 
slaperige zondagmorgen. “Je ziet dat toch aan zijn krullen!” 
Vooral het ‘pas op’ bleef  nazinderen. Onze bakkerin heeft 
nog nooit een voet in een schouwburg gezet, al hangt er een 
affiche van de plaatselijke toneelgroep voor haar raam en is ze 
zelfs sponsor. Is haar ‘pas op’ gewoon een terughoudendheid 
ten opzichte van het onbekende? Moeten mensen voor een 
kunstenaar gewaarschuwd worden? En is iemand die met toneel 
bezig is, wel een kunstenaar? Als we zien wie zich vandaag de 
dag zoal ‘kunstenaar’ noemt, is dat m.i. toch geen soort waarvoor 
je angst dient te koesteren. De angst schuilt vooral aan de kant 
van de kunst. Zie de internationale situatie met zijn aanslagen en 
beeldenstorm. Of  wijst dit op angst voor de invloed die kunst kan 
hebben? 
Mogen wij, amateurs, ons kunstenaars (laten) noemen? We gaan 
ons niet wagen aan een definitie van kunst, want dat varieert wel 
eens afhankelijk van tijd, plaats en standpunt. Of  je in de Oudheid 
in een grot leeft of  in een hedendaagse villa op de Azoren, of  je 
maker bent of  toeschouwer, enzovoort. Maar er is altijd wel een 
ding, een product, en het heeft altijd wel iets te maken met de 
creativiteit van een mens. Voor mij mag het ook wel iets te maken 
hebben met kunde, met vaardigheden, met stielkennis, maar dat 
wordt vandaag de dag gemakkelijk weggelachen, een weelderige 
haardos is vaak voldoende.
Toch is de vraag naar het al dan niet kunstenaar zijn relevant, 
met enkele belangrijke consequenties. Dat een auteur, schrijver, 
kunstenaar is, aanvaardt bijna iedereen. Over acteurs zegt men dat 
ze uitvoerders zijn, en dat vinden ze niet altijd even leuk want dat 
minimaliseert hun creatieve inbreng. De regisseur zweeft daar zo 
wat tussen, want zijn concept illustreert een weliswaar bescheiden 
creatief  proces. Misschien spreken we daarom tegenwoordig 
meer over theatermakers. Misschien willen we daarom met zijn 
allen zelf  voor de tekst zorgen. Misschien komt de improvisatie 
meer tegemoet aan die behoefte. Misschien glijdt een voorstelling 
daarom gemakkelijker weg van het woord, veilig in de armen van 
een performance… 
Iedereen heeft de mond vol over kunst, maar weinigen durven 
(kunnen) omschrijven wat daarmee precies wordt bedoeld. Zelfs 
de actie ‘Ik kies voor kunst.be’ komt niet veel verder dan: “Kunst is 
zoals de frisse lucht en het water uit de kraan.” 
Belangrijk is wat wij ‘toneelmakers’ daarmee aanvangen. Is kunst 
de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie, 
zoals Willem Kloos dat stelde? Dan zijn vele praatprogramma’s op 
de tv schitterende kunst! Dan is de regisseur die dàt stuk absoluut 
wil ‘doen’, die zijn ei kwijt wil, mogelijks een grote kunstenaar. 
Dan is de acteur die zijn ding wil doen op de scène, een kunstenaar 
bij uitmuntendheid. Als in die optiek iedereen die met theater 
bezig is, zich een kunstenaar waant, wordt elke productie een 
gevecht voor het eigen gelijk. Dan vergeten we dat we die ‘kunst’ 
niet maken voor onszelf  maar voor een publiek. Zonder dat 
publiek bestaan we als kunstenaars niet eens.
Vooral voor amateurs, liefhebbers, is de vraag over kunst helemaal 
niet vrijblijvend. Zij zitten met de dualiteit tussen de would be 
kunstenaars en zij die heel dat kunstgedoe aan hun laars lappen 
en vooral een potje plezier nastreven, het eeuwige dispuut tussen 
kwaliteit en sociaal amusement. De kunst bestaat erin die twee 
met elkaar te verzoenen.

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Kunstenaar

“ Mogen wij, 
amateurs, ons 

kunstenaars 
(laten) noemen?”
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Jan Verboven

Elke toneelproductie blijft een uitdaging. Telkens weer een 
mirakel als alles uiteindelijk in de plooien valt, dankzij het 
- vrijwillig – initiatief  van enkelen en het engagement van 
velen.

afgewerkt, hoewel dit geen absolute must 
is. In tegenstelling tot theater kunnen we 
in het filmmedium met close-ups werken 
en naar hartenlust knippen en plakken. 
In de praktijk gebeuren de opnames 
meestal in het begin van de generale 
week en staat de trailer online tegen de 
première. Eigenlijk is dit al iets te laat. 
Maar repetitiefoto’s kunnen al eerder 
een beeld geven van de productie en als 
promotiemateriaal worden verspreid.
Bij de planning rekenen we ook een 
beknopt scenario. Welke fragmenten 
zullen we opnemen, welke dialogen, 
welke muziek? Welke acteurs hebben 
we nodig? Op welke locatie gebeuren de 
opnames? Hoelang gaat dat ding duren?
Wie staat er in voor de opnames, voor het 
geluid, voor de montage, voor de licht-
techniek en voor praktische organisatie? 
Wat mag het kosten?
Als we op het moment van de opname nog 
moeten improviseren, zal het resultaat 
wellicht in verhouding zijn.

OPNAME
De kwaliteit van het opgenomen beeld en 
het geluid blijft bepalend voor het uitein-
delijke resultaat in de trailer. 
Als we geen losstaand filmpje maken 
maar ons baseren op repetitiefragmen-
ten, woont degene die instaat voor de 
opnames best vooraf enkele repetities 
bij om het stuk in de vingers te krijgen. 
Hierdoor kan hij bij het opnemen beter 
inspelen op scènes in functie van bv. 
close-ups en is hij voorbereid op wisselin-
gen van licht- en geluidssterkte.
Wat de apparatuur betreft, is er te-
genwoordig keuze te over aan digitale 
videocamera’s, zelfs voor een schappelijke 
prijs. We kiezen bij voorkeur voor een 
hoge-definitie camera waarop ook een 
externe microfoon kan worden aange-
sloten. Die micro kan dan dicht bij het 
podium worden geplaatst op een statief of 
hogerop bevestigd aan een lichttrek. Op 
die manier is de opname van het geluid 
altijd optimaal. De geluidsweergave 

bij een gefilmde toneelvoorstelling is 
meestal het heikele punt.
Bij de beeldopname kan eventueel voor 
twee camera’s worden geopteerd: één 
camera waarmee een vast beeld van de 
hele scène wordt opgenomen en een 
andere, dichter bij het podium, voor het 
opnemen van close-ups. We plaatsen 
beide camera’s steeds op een statief om 
het beeld stabiel te houden. Omwille 
van bepaalde effecten wordt soms uit de 
hand gefilmd, meestal op het podium 
met de camera in groothoekstand waarbij 
acteurs bv. worden ‘achtervolgd’, al dan 
niet vanuit een laag of kikkerperspectief, 
of gewoon vanuit de coulissen. Grotere, 
zwaardere camera’s geven een stabieler 
beeld en zijn in die zin meer geschikt voor 
opnames uit de losse pols.
Ingeval het podium hoger ligt dan de zaal, 
kan het nodig zijn om vanuit een hoger 
standpunt op te nemen, bv. met camera’s 
en statieven op tafels geplaatst, om op 
ooghoogte van de acteurs te komen. 
Hierdoor komen ook de zwarte zoldering 
en spots minder in beeld.
Een gemiddelde toneelvoorstelling duurt 
algauw anderhalf tot twee uur, met of 
zonder pauze. Onze digitale camera’s 
verbruiken elektriciteit via accu’s en vullen 
geheugen op DV-tapes, interne of externe 
harde schijven. Om in het vuur van een 
opname niet plots te moeten vaststel-
len dat het ene leeg en het andere vol is 
geraakt, voorzien we een verbinding met 
het stroomnet of zorgen voor gevulde 
reserveaccu’s, en houden we extra opslag-
media bij de hand (DV-tapes op voorhand 
uit verpakking halen!). Misschien kunnen 
accu of opslagmedium snel gewisseld 
worden tijdens een toneelwissel of iets 
rustiger gedurende de pauze. Een voorbe-
reide cameraman of -vrouw is er zonder 
twijfel meerdere waard.
Hebben we in onze groep geen cameraman 
met camera, misschien kennen we een 
plaatselijke amateur filmgroep of een 
student filmtechniek die ons graag uit de 
nood wil helpen.

Treffende 
trailer

B
ij dit alles zouden we durven 
vergeten om ook tijdig pu-
bliciteit te maken voor onze 
productie. De voldoening komt 
finaal toch ook van het applaus 

van een gevulde zaal, een tevreden 
publiek, dankjewel.
Ook amateurtoneelverenigingen hebben 
de voordelen ontdekt van sociale media 
als nieuw communicatie- en promotieka-
naal. Online programmatie en reservatie 
via website of Facebook-pagina van de 
vereniging geraken ingeburgerd. En 
aangezien een beeld meer zegt dan 
honderd woorden, graag ook wat foto’s 
van acteurs in actie. En dan nu ook nog 
een trailer?

Een trailer is een korte promotiefilm 
die voorafgaand aan een bioscoopfilm 
of andere events wordt vertoond. Net 
zoals affiche en foto’s moet een trailer de 
nieuwsgierigheid van de kijker opwekken 
en haar of hem aanzetten om naar onze 
toneelproductie te komen kijken.
Zo’n goesting gevende trailer heeft 
standaard een aantal kenmerken: kwalita-
tief goed beeld en geluid, kort, vlot tempo 
van beeldafwisseling, deels onthullend 
maar vooral verhullend, informatief en 
tijdig gepubliceerd. Het omgekeerde is 
jammer genoeg ook waar; is de trailer 
weinig aantrekkelijk of slordig dan is 
het een antireclame voor onze toch wel 
doorleefde toneelvoorstelling.
Een volledige handleiding kunnen we hier 
niet geven, maar misschien volstaat een 
aantal tips om ons op de goede weg te 
zetten.

PLANNING
Net zoals de overige aspecten van een 
toneelproductie, wordt de aanmaak en pu-
blicatie van een trailer best ingepland. Om 
de promotiefilm voor zijn doel te kunnen 
gebruiken en er de kaartenverkoop mee te 
stimuleren, moet ze vroeg genoeg online 
staan. Voor de filmopname zijn decor, 
belichting, kostumering en spel best 

ONLINE RECLAME  
VOOR JE TONEELPRODUCTIE

“ Als we op het moment van de opname  
nog moeten improviseren, zal het 

resultaat wellicht in verhouding zijn.”

Foto’s: ‘Het kouwe kind’ - Bert Leysenkring (Landjuweelfestival 2014)
© Katleen Clé 
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Ja

Nee

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.

MONTAGE
Met het opnamemateriaal slaan we aan 
het monteren. Dit kan gebeuren op laptop 
of PC. Het type montageprogramma hangt 
af van het besturingssysteem. Voorbeel-
den van goede video-editeerprogramma’s 
zijn Windows Movie Maker, Pinnacle 
Studio, Apple Final Cut Pro en iMovie. (De 
laatste twee enkel geschikt voor Mac.)
Eén uur video-opname in standaard hoge-
definitie beslaat ongeveer 4-8 gigabyte 
aan opslagruimte, afhankelijk van de mate 
van beweging in de opname en compressie 
van de beelden door de camera. Laptop 
of PC moeten dus krachtig genoeg zijn 
om de editeertaken aan te kunnen en 
hiervoor voldoende geheugenruimte over 
te hebben. 

STAP 1
Een eerste stap in het montageproces is 
de overdracht van de beeld- en geluids-
gegevens van de camera of het extern 
opslagmedium naar de computer, meestal 
via een snelle Firewire-kabel tussen beide 
apparaten. In video-editeerprogramma’s 
wordt dit ‘capturing’ (vangen) genoemd 
en wordt beeld en geluid omgezet in één 
of meerdere filmbestanden (van het type 
.mov, .mp4, .avi,...).
Deze filmbestanden kunnen in het 
video-editeerprogramma naar beeld- en 
geluidsbalken worden gesleept, zo kunnen 
we ze bekijken en beluisteren, knippen en 
verplaatsen. Bewerkingen hebben geen 
effect op de originele filmbestanden: bij 
het bewaren wordt enkel een soort filmbe-
werkingsversie weggeschreven.

STAP 2
De volgende stap is zowat de belangrijkste: 
de ruwe selectie en de schikking van de 
beeldfragmenten voor de trailer. Bij deze 
eerste montage van de trailer zijn de basis-
principes belangrijk: kort van duur (1 à 2 
minuten), vlot van tempo (beeldafwisseling 
bv. om de 10 seconden), treffende beelden 
(close-ups, krachtige tekstfragmenten, 
decor- of belichtingsdetails), aandacht voor 
opbouw (spanning, verhulling). Van al het 
opnamemateriaal zullen we slechts een 
heel klein deel gebruiken voor de trailer. 
Zonder scenario vooraf hebben we meestal 
veel ballast dat onbruikbaar is. Een filmbe-
stand met de integrale opname kan zeker 
nuttig zijn voor spelevaluatie, als leuke 
herinnering of gewoon als archiefmateriaal. 
Maar voor een promotiefilm moeten we 
kieskeurig durven zijn. Goethe wist het al: 
de meester toont zich pas in de beperking.

STAP 3
Na de ruwe montage concentreren we ons 
op de overgangen. Het knippen net na een 
gebaar of uitspraak of in de aanzet van 
een beweging helpt om vaart te geven aan 
het geheel of spanning op te bouwen. In 
deze fase kunnen we ook tekst toevoegen: 
namen van toneelvereniging, stuk en 
regisseur aan het begin van de trailer (of 
na een korte actie als intro); namen van 
acteurs, speeldata met aanvangsuur en 
locatie aan het einde. Een vuistregel voor 
de geschreven tekstduur: elke tekst moet 
je tweemaal vlot na elkaar kunnen lezen. 
Een langere duur ondergraaft het ritme, een 
kortere de leesbaarheid.

EEN EXTRA TIP!
Als het vorige je toch nog wat te ingewik-
keld klinkt, kunnen we verwijzen naar 
Google. Tik gewoon ‘trailer maken’ in, 
en je ontdekt een massa sites, vooral 
Nederlandse, die je bij de hand nemen om 
een flitsend promotiefilmpje te maken. 
Doen, al was het maar om enkele nieuwe 
invalshoeken te ontdekken!

PUBLICATIE OP DIGITALE MEDIA
Een trailer vervult maar zijn rol als promo-
tiefilm voor een toneelproductie wanneer 
deze zoveel mogelijk wordt gedeeld met 
een potentieel bezoekerspubliek. Voor het 
inladen of ‘uploaden’ van de video naar 
het internet kan je ondermeer het medium 
Youtube gebruiken.
Het gebruik van Youtube is eenvoudig, 
maar het gratis uploaden heeft zo zijn 
beperkingen: videobestanden mogen 
maar maximum 2 gigabyte groot zijn en 
maximum 15 minuten duren. Korte trailers, 
zelfs in hoge definitie, stellen doorgaans 
geen probleem en compressie is maar 
beperkt nodig, waardoor we ook voor 
gebruik op Youtube een hoge beeld- en 
geluidskwaliteit kunnen behouden. Bij het 
uploaden naar Youtube wordt een linkcode 
aangemaakt die kan worden gekopieerd 

naar bv. de web- of Facebookpagina van 
de toneelvereniging of gewoon in een 
e-mail verwerkt die we kunnen verzenden 
naar een maillijst van toneelbezoekers. 
Via de link kan iedereen rechtstreeks onze 
promotiefilm op Youtube bekijken. 
Bij publicatie van filmbestanden op 
sociale media blijft de nodige voorzichtig-
heid geboden met betrekking tot auteurs-
rechten. Korte trailers bevatten meestal 
slechts een kleine hoeveelheid beeld- en 
geluidsmateriaal uit het originele werk 
en dan meestal nog in bewerkte vorm, 
waardoor dit onder de noemer ‘redelijk 
gebruik’ valt. Het gebruik van herkenbare 
muziek- of filmfragmenten uit bekende 
werken is evenwel af te raden.

TECHNIEK EN CREATIVITEIT
Toneelacteurs en regisseurs hoeven we 
niet te overtuigen: theater brengen is net 
zoals alle andere kunsten een combinatie 
van techniekbeheersing, creativiteit en 
passie. Dit geldt ook voor het maken van 
een filmtrailer. Niet voor niets beschouwt 
filmregisseur Ingmar Bergman film als de 
‘zevende kunst’. 

We wensen je beslist veel creativiteit en 
passie! En ja, ook een volle zaal!

STAP 4
Hoewel de gekozen toneelfragmenten 
– letterlijk – voor zich spreken, kunnen 
de beelden worden onderstreept en 
verbonden door muziek gebruikt in de 
productie. Hierbij kan hetzelfde muziek-
fragment bv. geleidelijk aan maar niet 
helemaal ‘uitfaden’ over verschillende 
beelden heen om dan naar het einde toe 
opnieuw aan kracht te winnen of ‘infaden’. 
Door in het video-editeerprogramma 
te schuiven met de geluidsbalk van de 
muziek ten opzichte van de beeldbalk met 
opnames en teksten, kunnen we de trailer 
beëindigen met een treffend slotakkoord.

STAP 5 
Om alle wijzigingen die we aanbrachten 
tijdens de montage te kunnen bekijken, 
moeten we de video regelmatig of 
minstens aan het einde van het montage-
proces digitaal opbouwen of  ‘renderen’.

STAP 6
Finaal moeten we de trailer wegschrij-
ven als een filmbestand om deze ook 
buiten het video-editeerprogramma 
te kunnen bekijken. Bestanden van 
het type .mov, .avi, .mpeg4, .mp4 en 
.wmv zijn afspeelbaar met de meest 
gangbare videoprogramma’s en digitale 
tv-toestellen. Bij het wegschrijven, kan je 
meestal ook aangeven of en in hoeverre 
het bestand moet worden gecompri-
meerd. Een voordeel van compressie is 
dat bestanden kleiner worden, maar dit 
gaat dikwijls ten koste van beeld- en 
geluidskwaliteit. 

MAAKT JOUW 
TONEELGROEP EEN 

TRAILER ALS TEASER 
VOOR DE VOLGENDE 

PRODUCTIE?

54%

46%

Aantal respondenten: 131

De auteur van dit artikel is lid van de Toneelvereniging De Leiezonen uit Drongen.  
Hij geeft twee Youtube-links naar trailers van ‘De Fysici’ (1’52”) 
http://youtu.be/9hRqfwzq7DI  en ‘De Naamlozen’ (1’06”) http://youtu.be/kjYaTYcoAZY 
Ter vergelijking: voor de film ‘The Bag Man’, de officiële trailer van 2’31 
https://www.youtube.com/watch?v=mKBLfwVEKP8 later herleid tot 1‘30“ 
https://www.youtube.com/watch?v=hJzey2Q1bAQ.

“ Goethe wist het al: de 
meester toont zich pas 

in de beperking.”
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Voor Gregoriusgilde Wevelgem bewerkte 
Jan Vanaudenaerde ‘De Oversteek’, een 
jeugdroman van Wevelgemnaar Koen 
D’haene, tot een theaterstuk voor volwas-
senen. Het is het verhaal van Aloïs, zoon 
van West-Vlaamse vlasboeren, die naar 
Amerika vertrekt in de hoop daar een beter 
leven te kunnen leiden. Aanvankelijk lijkt 
hij zich goed aan te passen, hoewel hij 
zijn familie hard mist. Maar dan breekt de 
oorlog uit en Aloïs besluit terug te keren. 
Het decor is sober met een witte achter-
wand, een klein verhoog met een stoel en 
een kamer, afgebakend met heiligenbeeld-
jes. De acteurs dragen een hemd en foute 
caleçon en spelen met veel overgave.

Johan Depaepe bewerkte en regisseerde 
‘Veronika besluit te sterven’ van Paulo 
Coelho tot een prachtig toneelstuk dat 
hij creëerde voor Die Ghesellen Deerlijk. 

Kurt Velghe

Een boek vertalen naar film is een helse opdracht. 
Maar hoe vertaal je een boek naar theater? De 

voorbije weken zagen we enkele voorstellingen die 
deze sprong waagden.

VAN BOEK NAAR THEATER
klassieker van onder het stof te halen. Een 
hoogmoedige prins wordt door een fee 
veranderd in een afschuwelijk beest en het 
huispersoneel in huisgerief. Hij krijgt ook 
een roos en vooraleer de roos zijn laatste 
blaadje verliest, moet hij een meisje 
overtuigen van zijn innerlijke schoonheid 
om de betovering ongedaan te maken. 
Gelukkig arriveert Belle net op tijd… Het 
decor ziet er oogstrelend uit. Midden in 
een bibliotheekkast ligt een opengevou-
wen boek. Naarmate de pagina’s gedraaid 
worden, komen we terecht in het kasteel, 
in het dorpje van Belle, in een café, enz. 
Het stuk begint met een schaduwspel 
waarin de betovering van het beest 
getoond wordt. Het beest is geboren en de 
toon is gezet. Een quasi perfecte combina-
tie van spanning, drama en humor. 

Drie boeken vertaald naar theater door 
amateurs. In het programmaboekje van 
Arte del Sueño schreef regisseur Joana 
Colpaert: “Talent is iets heel hard willen, 
zou Jacques Brel ooit gezegd hebben en 
daar kan ik hem alleen maar gelijk in 
geven. Het is niet omdat je niet betaald 
bent, dat je tot minder in staat bent.” 
Als dat geen mooie quote is om mee te 
eindigen. Tot toneels!

‘Beauty and the beast’ - Arte del Sueño 
© Myra Feryn 

Lang, vuil haar, riekt een beetje onfris. Maar 
dan geschiedt het wonder. Hij neemt zijn 
mondharmonica, speelt een onduidelijk 
deuntje dat als inleiding moet dienen voor één 
van zijn zelf verzonnen verhalen. Ik herinner 
mij nog altijd het verhaal ’Vat hem’, het geluid 
van een vluchtende stroper, als de pijpen van 
zijn velours broek tegen elkaar schuren. Wij 
hangen aan zijn lippen. Hij stuurt zijn verhaal 
naar een ongekend hoogtepunt. De Leuvense 
stoof barst bijna uit haar voegen… Zalige herin-
nering aan iemand, die  zich niet realiseert dat 
hij aan ’huiskamervertellingen’ doet…

Luisteren naar waar of niet waar gebeurde 
verhalen mag je tot de eeuwenoude tradities 
rekenen. De schitterende prehistorische 
tekeningen in Lascaux en Altamira betekenden 
meer dan waarschijnlijk de aanzet tot verhalen, 
oeroude jachtgebruiken en godsdienstige 
mystiek in tekeningen gebundeld, om kennis 
en fantasie aan de stamleden door te vertellen. 
De tekeningen binden de verteller en de 
luisteraar, en bouwen de sfeer waarbinnen 
het verhaal tot leven komt… in een donkere, 
vochtige grot in dit geval. De eerste huiska-
mervertellingen.

Speur je verder in de geschiedenis, dan kom 
je de huiskamervertelling in iedere cultuur 

Veronika komt na een mislukte zelfmoord-
poging in een psychiatrische instelling 
terecht. Ze is in behandeling bij Dr. Igor 
en dankzij hem en haar mede-patiënte 
herwint ze haar zin om te leven. Al bij 
het binnenkomen krijgen we zicht op een 
schitterend decor: de achterwand bestaat 
uit een groot houten kader met vierkan-
ten opgevuld met doorschijnend papier. 
Projecties suggereren zowel de locatie als 
close-ups van Veronika’s hart. Verder staan 
er twee stoelen en een meubel dat dienst 
doet als bed, bank en vleugelpiano. De 
muziek die Jürgen Theunynck componeer-
de, is meeslepend. Een hartverwarmend 
verhaal, een prachtig regieconcept, een 
knappe belichting, oorstrelende muziek 
en goede tot zeer goede acteerprestaties 
maken van deze creatie een lust voor oog 
en oor. 

Arte del Sueño uit Harelbeke waagde zich 
aan het alomgekende verhaal van ‘de 
schone en het beest’. Prachtig getekend, 
een tot de verbeelding sprekend verhaal 
en aanstekelijke liedjes maakten van deze 
film, één van de beste Disney-films ooit. 
Jammer genoeg ging het nadien bergaf en 
haalden ze nooit meer hun beste niveau. 
Tijd dus voor Arte del sueño om deze 

tegen. Meestal wordt ze gebruikt om religie 
te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan de 
Griekse mythen en sagen. Vertellers hebben 
met zekerheid woonkamers gebruikt om de 
unieke waarheid omtrent hun goden in een 
alles omvattend en duidelijk verhaal te gieten. 
Of de rondtrekkende bard in de Middeleeuwen, 
die zijn muziek en nieuwtjes verhaalt in de 
burchten, waar gretige luisteraars hem jaar 
na jaar opwachten, snakkend naar het contact 
met de wereld. Maar ook naar de deskundig-
heid van de zanger/verteller. Is het woord 
burchtvertelling op zijn plaats hier?

De Nieuwe Tijden en de industriële revolutie 
oefenen een bijna vernietigende invloed uit op 
verhalen vertellen. Het statische karakter van 
de maatschappij verdwijnt. Onze prestatie-
dwang doet het informele dat verhalen in zich 
dragen, verdwijnen. Vertellen wordt een rand-
verschijnsel, het beperkt zich tot het klassieke 
slaapverhaaltje. Gelukkig blijft menig ouder 
en grootouder deze traditie alle eer aandoen. 
Zoals mijn oom hierboven.

Met de vertelboom in de voorbije jaren komt 
de huiskamervertelling weer in het spotlicht. 
Jachtige mensen hebben nood aan duurzame 
vrijetijd. De nieuwe media, ondanks druk 
beoefend, blijken de behoefte naar rust en 

schoonheid niet te kunnen dekken. Vandaar 
dat huiskamervertellers rijzende sterren 
aan het firmament van ‘quality time’ zijn. In 
de Noorse landen en in Nederland vind je 
er talrijke, maar ook in Vlaanderen hoor je 
enthousiaste geluiden.

Marijke Goosens is ervaringsdeskundige. 
Zelf zegt ze dat ze vertelt “waar de wind 
haar brengt”, en het voorbije jaar werd ze 
een aantal keren een Antwerpse huiskamer 
binnengewaaid. Vijfentwintig luisteraars 
delen met haar de intimiteit van de huiskamer. 
Omdat haar verhaal ‘Het elixir van Mémé’ 
zeer herkenbaar is, voel je de betrokkenheid 
van het publiek. Je zit ook haast neus tegen 
neus. Bovendien gebruikt ze haar gitaar en 
sjamanentrommeltje om de aanwezigen 
helemaal op te zuigen in de wonderlijke wereld 
van de huiskamervertelling. Een lekker hapje 
en drankje erbij, meer moet het niet zijn. 
Jawel, een ietsje meer, een open haard moet er 
branden… grillige vlammen met grille verhalen 
gekruid. Het voelt helemaal anders aan dan 
vertellen in één of ander onpersoonlijk zaaltje. 
De rode draad door huiskamervertellingen is 
geborgenheid.

Zoals dat gevoel van vijftig jaar geleden, bij 
mijn oom. Eenvoudige man, mijn superheld. 

“ Talent is iets heel  
hard willen.” 

Jacques Brel

Jef Janssen

Mijn gedachten dwalen weg naar goeie, ouwe tijden. Mijn moeder gooit 

een schop kolen op de Leuvense kachel. De gietijzeren bol gloeit rood. De 

gordijnen gaan dicht. En dan treedt hij op de voorgrond, mijn oom, een 

soort heremiet. Hij ziet eruit als een hippie-yet-to-come. 

Huiskamervertellingen

De haard,  
hij brandt voort…

Oorvonk Vertelfestival 
© Sabin Nijs 
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Iedereen welkom
Bernard Soenens

Hoe kunnen we onze voorstelling 
toegankelijk maken voor mensen met een 

auditieve, visuele of  motorische beperking? 
In dit nummer lees je wat je kan doen voor 
slechthorenden en doven. OP&doek sprak 

met Bart Parmentier, directeur van vzw 
intro; Paul De Coninck, podiumtechnicus van 

CC ‘t Aambeeld Aartselaar en Jan Poppeliers, 
voorzitter van ATG- Aartselaar.

een ringleiding is bijvoorbeeld. Je moet ze 
ook de tijd gunnen om vertrouwd te raken 
met de apparatuur. Je moet die doelgroep 
opzoeken en contact opnemen met orga-
nisaties van slechthorenden en doven.   
Het is belangrijk je als toneelgroep te 
profileren. “Bij ons is iedereen welkom en 
we bieden ook de nodige service.” 

VOORBEELD

Welkom in CC ‘t Aambeeld te Aartselaar.
CC ‘t Aambeeld registreert al een tiental 
jaren klachten van toeschouwers. Aartse-
laar heeft een oudere bevolking en CC ‘t 
Aambeeld telde steeds meer afhakers. De 
klachten kwamen zowel van slecht- als 
van goedhorenden. Daarbij werd nogal 
eens gewezen op de niet goede akoestiek. 
Er is ook de vrij diverse programmatie. In 
de theaterzaal zijn er lezingen, theater-
voorstellingen, concerten, dansvoorstel-
lingen, …Een volle zaal is goed voor 470 
zitjes. Het probleem was duidelijk, maar 
de oplossing niet zo vanzelfsprekend. 

In 2012 pakten de gebruikers via de vzw 
programmatie de koe bij de horens samen 
met het technisch personeel. Daaruit bleek 
dat een ringleiding niet meteen de beste 
oplossing was. “Er zijn een pak cultuur-
centra, waar geïnvesteerd is in ringleiding, 
die nooit gebruikt wordt omdat er continu 
problemen zijn met de magnetische inter-
ferentie”, weet Paul De Coninck.

Onder zijn leiding werd gezocht naar de 
beste maar ook een financieel haalbare 
oplossing, op maat van CC ‘t Aambeeld. 
Wat hij ons laat zien, oogt eenvoudig 
maar is het resultaat van zorgvuldig 
onderzoeken, experimenteren, uitpro-
beren en beslissen. In de nok van het 
podium hangen amper twee micro’s, 
een ORTF stereomicrofoon vooraan en 
een omni-directionele microfoon in het 
midden. Het signaal gaat via een digitaal 
mengpaneel (met tijd- en klankcorrectie) 
naar de FM-zender die het doorstuurt 
naar de individuele ontvangers. CC ‘t 
Aambeeld kan vandaag tien gebruikers 
bedienen. Ze melden zich aan bij de balie. 

Wie een hoorapparaat heeft, krijgt een 
ontvanger om de hals als een persoonlijke 
ringleiding. Wie geen  hoorapparaat heeft, 
brengt een hoofdtelefoon mee of  ontvangt 
een ontvanger met hoofdtelefoon. 

Paul De Coninck vond een testperiode 
noodzakelijk. Het Aartselaars 
Toneelgezelschap (ATG) werkte 
hieraan mee. Een voorstelling werd op 
geluidsband opgenomen. Gebruikers 
van een hoorapparaat kwamen de 
opname beluisteren en gaven feedback.  
In de zomer van 2014 was de hoorhulp 
klaar en in oktober ging het in werking, 
onder meer op een voorstelling van 
het Aartselaars toneelgezelschap. 
Het resultaat was positief. De eerste 
gebruikers waren erg tevreden en 
dankbaar omdat een bezoek aan het 
gemeenschapscentrum niet langer een 
frustrerende bezigheid was. Daarmee is 
het werk niet af. Paul De Coninck beseft 
dat het belangrijk is om mensen verder te 
informeren en te sensibiliseren. Afhakers 
win je niet zomaar terug. Het vraagt ook 
een beetje opleiding. Wat is bijvoorbeeld 
een T-stand voor een hoorapparaat? 
Mensen moeten overtuigd worden dat je 
vandaag ook met hoorproblemen in CC 
‘t Aambeeld een aangename avond kunt 
doorbrengen.

INTRO VZW 

Intro vzw wil organisatoren helpen hun 
evenement of voorstelling toegankelijk 
te maken voor iedereen. Dat vraagt om 
aanpassing van de infrastructuur maar 
ook van de communicatie en informa-
tie. Intro vzw geeft advies en onder-
steuning op maat van jouw organisatie. 
Intro heeft een secretariaat in Hasselt, 
Zellik en Roeselare. 
Contact via www.intro-events.be.

‘Het kouwe kind’ - Bert Leysenkring (Landjuweelfestival 2014)
© Katleen Clé

Een schrijftolk typt alles wat er gezegd 
wordt en geeft ook informatie over 
geluiden die de sfeer bepalen (lachen, 
nuances in de stem, omgevingsgelui-
den, …). Een schrijftolk werkt meestal 
volledig live en is daarom geschikt voor 
congressen en studiedagen en minder 
voor theatervoorstellingen. 

RINGLEIDING

Een ringleiding is voor mensen met een 
hoorapparaat een bekend instrument dat 
storende omgevingsgeluiden filtert. Het 
hoorapparaat (op T-stand) zendt alleen nog 
het ringleidingsignaal door voor wie zich 
in de aangeduide zone bevindt, tenzij de 
hele zaal omgeven is door de ringleiding. 
Er bestaan vergelijkbare systemen die de 
signalen via infrarood doorsturen naar een 
hoofdtelefoon of  die het geluid omzetten in 
een radiosignaal (FM). Voor deze systemen 
is er een extra ontvanger nodig. 

TOLKEN VLAAMSE GEBARENTAAL

Tolken Vlaamse Gebarentaal is vaak de 
enige oplossing omdat liplezen bij een 
theatervoorstelling dikwijls niet werkt.
De tolken hebben vooraf  de theatertekst 
nodig om zich voor te bereiden en zijn 
behalve bij een monoloog, best minimaal 
met zijn tweeën. De slechthorenden en 
doven moeten de tolk goed kunnen zien. 
Dat kan desnoods via een beeldscherm.

VOELSTOELEN

Een voelstoel is een groot kussen op je 
stoel dat geluid omzet in trillingen. Zo 
kunnen doven en slechthorenden muziek 
en andere geluiden ‘voelen’. Een voelstoel 
is vaak een zinvolle aanvulling op 
Vlaamse Gebarentaal of  boventiteling. 

Bart Parmentier beklemtoont dat het de 
moeite is om acties op het vlak van toe-
gankelijkheid op te starten, ook al komt 
de vraag van een beperkt aantal mensen. 
Het is dan wel belangrijk om de aange-
boden service goed te communiceren. 
Mensen moeten weten dat er in de zaal 

PROBLEEM

“Heb je een goede plaats voor mij? Ik hoor 
niet goed. - Die acteurs praten te stil. - 
Waarom plaatst die regisseur de acteurs 
met hun rug naar de zaal? - In onze zaal 
is de akoestiek barslecht. - Je koopt toch 
geen kaartje voor de tweede verdieping 
van de Bourla. - Als je niet goed hoort, 
moet je maar op de eerste rij gaan zitten.” 
Meestal legt men het probleem bij de 
acteurs of  bij de toeschouwers. Zoekt de 
organisator niet voldoende naar middelen 
om toeschouwers met hoorproblemen de 
juiste service aan te reiken? Je hebt er als 
toneelgroep toch zelf  belang bij.
Het vraagt wel een empathische aanpak. 
Je moet rekening houden met de privacy 
van mensen. Slechthorenden zitten aan-
vankelijk in een ontkenningsfase. Wie een 
hoorapparaat heeft, is die fase voorbij en 
is sneller aanspreekbaar voor aangepaste 
dienstverlening. 

OPLOSSINGEN
(UIT DE BROCHURE VAN INTRO VZW)

Met boventiteling zet je gesproken tekst 
en andere auditieve informatie om in 
schrift. Dat doe je via een tekstbalk in of  
boven het decor. Zo maak je een toneel-
voorstelling toegankelijk voor doven en 
slechthorenden. De boventiteling wordt 
meestal op voorhand geprogrammeerd. 
Hou er rekening mee dat voor doven de 
Vlaamse gebarentaal hun eerste taal is en 
niet het geschreven Nederlands. Boventi-
teling roept dus ook wel weerstand op. 

KAN TECHNIEK ‘DOVEN’ LATEN ‘HOREN’?
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Levende beestjes!
Dirk Van Linden

In ‘Brand in Mokum’ kwam een hondje 
(chihuahua) mee groeten na de voorstelling. 
Algemeen gelach, want er was sprake van 
‘Blacky’, waardoor iedereen dacht dat het om 
een grote zwarte hond ging. Tijdens de voor-
stellingen zelf hebben we nog geen dieren 
opgevoerd. We doen dit niet graag omdat het 
stress meebrengt voor de dieren.

Johnny Hayen

Een productie van het Heusdens volksto-
neel speelde zich af op het neerhof van een 
boerderij. Een varken was omringd door een 
omheining. De kippen liepen los over het 
podium. Een ouderwetse fiets stond tegen een 
muurtje. Toen een acteur er mee wou rijden, 
had een kip zich op het stuurwiel gezet. Hila-
riteit bij het publiek als de acteur met de kip 
enkele rondjes over het podium rijdt. 

Edwin Vandermeeren

In Lembeek zetten we bij ‘Dwazen’ een koe 
op de scène, geleverd door de Feestwinkel 
in Oudenaarde. Bij TK Volharding uit Halle 
speelde in ‘Wat een hondenleven’ ooit de 
hond een hoofddrol. Het diertje gedroeg zich 
wonderwel. 

Johan Van Holderbeke

Wij hebben geen ervaringen met dieren. 
In ‘De Roze Ridder’ hebben we de paarden 
vervangen door stokpaarden.

Anneliese De Boeck

Bij de opvoeringen van ‘Mouchette/Colette’ 
speelde ‘ons’ konijn mee. Hij had een hekel 
aan de spots en draaide zich elke keer met 
zijn kont naar het publiek, waardoor ‘Arsène’ 
telkens het kotje moest omdraaien. 
In een andere scène moet Mouchette een 
verscheurende keuze maken en net dan zat 
‘ons konijn’ in zijn kotje het krantenpapier 
te verscheuren. Gevoel voor dramatiek, dat 
konijn!

Peter De Pauw

Dieren zijn een uitdaging die je niet uit de 
weg mag gaan. In mijn stuk ‘in de RATs’ 
spelen de spelers met een geitje en konijn-
tjes. Dat houdt een risico in, maar het is elke 
voorstelling al goed gelopen. Ik kreeg zelfs 
de indruk dat de geit het op den duur leuk 
begon te vinden. 
Belangrijk bij het spelen met dieren is het ter 
harte nemen van de bijhorende verzorging: 
eten, drinken, hygiëne, een warme thuis. 
Maar geldt dat niet voor elke acteur?

Marleen Korthoudt

Een goudvis heeft al eens een belangrijke 
rol vertolkt. Een heel gedoe want iemand 
moest hem telkens mee naar huis nemen om 
hem te voeden. We moesten ook rekening 
houden met verwarming en licht. Het visje is 
na de voorstellingen cadeau gedaan aan een 
visliefhebber.

Wim Loots

Ik heb ooit de monoloog ‘Praten met Pluto’ 
geënsceneerd, een monoloog over een 
oudere dame die uit eenzaamheid een 
gesprekspartner vindt in haar hond. We 
speelden met een Labrador, een pracht van 
een hond, en zeer rustig. Hij heeft de hele 
voorstelling op scène liggen slapen. Ik heb 
nadien waanzinnig veel kritiek gekregen 
omdat iedereen dacht dat we de hond gedro-
geerd hadden. 

Marc Verfaillie

Patje van ons lokaal Coulisse, was destijds 
actief als beroepsacteur bij een Nederlands 
gezelschap. In een productie had Patje 
een hond als compagnon. Hiervoor had hij 
zelf een puppy aangeschaft en hem ‘Pulle’ 
genoemd. Pulle repeteerde naarstig mee 
naast zijn baasje. Maar Pulle was nog een 
jong beestje en zo komt het dat Pulle in 
zowat alle Nederlandse schouwburgen zijn 
gevoeg heeft gedaan. Tijdens één van de 
voorstellingen dartelde hij rustig rond op het 
podium midden een vrijpartij. Gelukkig werd 
het toen geen triootje.

Nicole De Sagher

Tijdens een voorstelling kregen we ongewild 
bezoek van een grote mot. Een alerte speler 
heeft dit toen heel creatief opgevangen. De 
mot maakte heel even deel uit van onze cast 
en kreeg meteen zelfs een ‘open doekje’.

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

We geven het woord aan enkele klanten van de theaterbib. Wat 
ontlenen en wat lezen ze zoal? Welke theatertekst draagt hun 
voorkeur weg?

een vrouw hoort. Geleidelijk aan komt hij 
te weten dat hij haar kent en dat ze een 
gevaarlijk spel met hem speelt. De lift wordt 
ook kleiner naarmate het stuk vordert – niet 
makkelijk om te ensceneren, dus… Ik herlas 
‘Liefde half om half’ van Alan Ayckbourn. 
Een tragikomedie over drie echtparen die 
met elkaar verbonden zijn via het werk van 
de mannen. Maar zes spelers is misschien 
iets te veel volk op de scène voor een eerste 
regie. Misschien wordt het wel ‘Couleur 
fatale’ van Dirk Schokkaert. Een volks stuk 
over het aanvaarden van de multiculturele 
samenleving. 

Gilles Torfs – theatermaker bij 
Stormtroep 
Met Stormtroep maken we straattheater. 
Onze eerste voorstelling ‘Smook’ was 
een volledig recycleerbaar stuk in en over 
karton. Voor onze volgende productie 
ben ik me nu aan het verdiepen in enkele 
theoretische boeken uit de theaterbib. 
Wat straattheater betreft, is Dogtroep 
(Nederlands toneelgezelschap dat van 1975 
tot 2008 actief was en een geheel eigen 
werkwijze had.) ons grote voorbeeld. Ik lees 
verder ook over improvisatie en acteren. 
Momenteel ben ik op zoek naar ‘Lessen 
voor acteurs’ van Stanislavski. ‘Street 
Theatre and Other Outdoor Performance’ 
(Bim Mason), ‘De hele wereld is toneel’ 
(Erik Vos), ‘There are No Secrets – Thoughts 
on Acting and Theatre’ (Peter Brook), zijn 
verkrijgbaar in de theaterbib en de moeite 
om te lezen.

Wendy De Pauw – docent en 
theatermaker 
Mijn absolute nummer één van 
theaterteksten is ‘La Musica II’ van 
Marguerite Duras over een man en een 
vrouw en het eeuwige thema van niet 
met en ook niet zonder elkaar kunnen. Ze 
spreken op een dag af in een hotel om hun 
relatie definitief te beëindigen. De tekst 
wordt schijnbaar hernomen, maar met 
kleine nuances die voor grote verschillen in 
betekenis zorgen. Je moet goed lezen wat 
er staat en je afvragen wat het betekent. 
Maar de taal is prachtig. Verder vond ik ‘Long 
Day’s Journey into Night’ (‘Lange dagreis 
naar de nacht’) van Eugene O’Neill ook een 
fantastische theatertekst. Eerder om te lezen 
dan om te spelen. Je heb heel straffe acteurs 
nodig, want de plot is snel zichtbaar en biedt 
weinig actie. Om je publiek te blijven boeien 
kan je beter aan de slag met bijvoorbeeld 
‘De dood van een handelsreiziger’ van 
Arthur Miller. Ik ga graag op zoek naar 
nieuw Engelstalig repertoire. Ik schuim 
het internet af naar nieuwe teksten of 
kom via via op goede titels. Een tip is ook 
www.australianplays.org waar je soms 
verrassende teksten vindt.  

Philippe Van Deyck – acteur 
en regisseur bij koninklijke 
toneelvereniging OSEA 
Mijn favoriete tekst is ‘De poëtische school’ 
van Guy Didelez, een luisterspel van de 
VRT over een man die vast komt te zitten 
in een lift en door de intercom de stem van 
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Toch zijn de lijnen en vormen 
van het gezicht van een acteur 
de meest belangrijke indicators 
voor zijn emoties. Ze zijn zelfs 

vaak de reden waarom acteurs besloten 
acteur te worden. Via foto’s en vooral 
spiegels ontdekten ze hoe ze met hun 
gezicht verschillende emoties konden 
weerspiegelen. Later zullen ze hopelijk 
ontdekken hoe misleidend hun gezicht 
wel kan zijn. Sommigen hebben zelfs 
een compleet uitdrukkingsloos gezicht 
of  interpreteren hun mimiek niet altijd 
correct.

Als we gezichten perfect konden inter-
preteren, konden we in de werkelijkheid 
perfect merken wanneer iemand liegt.

In zijn boek ‘Emotions revealed – re-
cognizing faces and feelings to improve 
communication and emotional life’, 
New-York 2008 (‘Gegrepen door 
Emoties’) vertelt Paul Ekman dat een 
mens meer dan tienduizend gezichts-
uitdrukkingen heeft die emoties weer-
spiegelen. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat 
een geveinsde uitdrukking vaak licht 
asymmetrisch is en bij het verschijnen 

Jef  Mellemans

“Hij kon al gekke gezichten trekken toen hij 
nog maar twee was, en hij is nooit gestopt.” 

“Met zo’n snoet is hij geboren voor het 
theater!” Zulke opmerkingen wijzen wel op 

het belang van een gezichtsuitdrukking, 
maar in de praktijk kunnen we er weinig  

mee aan. 

of  verdwijnen op het gezicht ontbreekt 
het aan soepelheid en gelijkmatigheid. 
Hij gelooft dus dat we kunnen zien 
wanneer iemand liegt.

Of  een acteur zijn mimiek juist kan 
gebruiken, is even vaak onnuttig 
als nuttig. Denken we maar aan de 
verschillende afstanden die er bestaan 
tussen het podium en het publiek. Toch 
spelen bij een sterke mimiek de ogen 
de belangrijkste rol. Zijn ze misschien 
niet echt de spiegel van de ziel, toch 
helpen ze de acteur om zijn gedachten 
en gevoelens te uiten. Emotie schuilt in 
de ogen, en de acteur bestuurt ze met 
zijn gedachten. Ze zijn ook het middel 
om contact te houden met de medespe-
ler en met het publiek. Op voorwaarde 
natuurlijk dat hij niet te sterk bijziend 
is en geen bril of  contactlenzen mag of  
kan dragen…

De gezichtsexpressie berust natuurlijk 
sterk op conventies. We spreken van 
een zwoele mond, een krachtige kin, 
een nobele wenkbrauw of  een aristo-
cratische neus. Maar wat doet iemand 
met een smalle mond, een slappe kin, te 
hoog opgetrokken wenkbrauwen en een 
neus als een scheefgegroeide aardappel? 
In realistisch theater kan dit inderdaad 
een probleem vormen. Het is onfair, 
maar wel reëel. Een even groot probleem 
is echter als acteurs alleen maar 
‘mooi’ willen zijn. De onsympathieke 
gelaatsuitdrukkingen zullen ze dan 
zoveel mogelijk trachten te vermijden, 
waardoor ze hun interpretatie en die 
van het publiek beperken.
Algemeen kunnen we aannemen dat een 
goede mimiek is gebaseerd op soepel-
heid, die iets groter is in een grote zaal 

dan in een kleine, en veel groter is voor 
toneel dan voor een camera.

Gelukkig hebben we niet altijd een grote 
mimiek nodig om onze emoties uit te 
drukken. Integendeel, te vaak zien we 
acteurs in ‘overacting’. Dat wil zeggen, 
ze maken te grote gebaren, trekken te 
grote ogen, sperren hun mond als in een 
kramp. De minuscule reacties, als een 
kleine frons, een lachje of  een kleine 
hoofdbeweging, versterken het meest 
de innerlijke gedachten en gevoelens. 
Mag het een troost zijn dat poppen of  
voorwerpen uit het figurentheater geen 
enkele mimiek beoefenen en ons toch 
sterk kunnen beroeren. Minder is bij 
mimiek absoluut meer!
De correcte handeling, het juiste gebaar 
vertelt meer dan een al dan niet gefor-
ceerde gelaatsuitdrukking.

Goede filmacteurs geven ons een paar 
tips. 
Als je zit of  stil staat, zorg dan dat je niet 
statisch wordt, luister, incasseer, schakel 
en reageer, maar kleintjes. 
Kijk niet altijd naar je medespeler. 
Wissel regelmatig van kijkrichting.
Als je fel moet reageren op een woord 
van je medespeler, zorg dan dat je juist 
daarvoor wegkijkt.
Een andere kijkrichting suggereert vaak 
een andere reactie, een andere gedachte 
of  emotie.

Veel hangt natuurlijk af  van de speel-
stijl. Willen we karikaturaal spelen dan 
mag het groter zijn dan geloofwaardig. 
Maar meestal zal rust en dosering het 
juiste effect hebben. We hoeven onszelf  
niet te veel te controleren of  we het wel 
goed doen. De grootste vijand van de 
acteur is zijn ego, zijn spiegel.

HET GEZICHT  
VAN DE ACTEUR

De Vrek - De Dijlezonen  
© Christophe Ketels

“ De grootste vijand 
van de acteur is zijn 

spiegel.”

 

... zo piepen de jongen.

Leerkrachten van Campus Moretus vormden 
jarenlang de basis van het Ekers Theater-
gezelschap (ETG). Samen werden ze ouder 
en hielden het enkele jaren geleden voor 
bekeken. Edoch, een nieuwe ploeg stond klaar. 
ETG-nieuw werd daarbij aardig gesteund door 
de oude garde en erfde een ruim publiek, een 
goed gevulde kas en repetitie- en speelinfra-
structuur. Hun producties groeien uit collectie-
ve brainstorming, eigen teksten en creatieve 
scenografie tot een voorstelling zonder pauze 
in een decor zonder deuren. Sociale media 
zorgen voor de promotie. Met ‘Mary Stuart’ 
doet ETG mee aan het amateurTONEELhuis-
project.  In de bar zitten de senioren van het 
vroegere bestuur aan een lange tafel. Met een 
tevreden blik.   
(B.S.)

Ze kunnen het wel!
 

“Ze kunnen het niet!” Zo beargumenteerde 
Alex Van Warmerdam in mei vorig jaar zijn 
verbod aan het amateurtheater om nog langer 
zijn teksten te spelen. De theaterbib van 
OPENDOEK  zette een geslaagde actie op met 
de steun van diverse professionele theater-
makers. Van Warmerdam annuleerde zijn be-
slissing. Niettemin kreeg Kulttheater Deurne 
pas in november vorig jaar de toelating. Ze 
scoorden daarmee een primeur door als 
eerste amateurtheatergroep opnieuw Van 
Warmerdam op de affiche te zetten.  Dus: “Ze 
kunnen het wel!”
(B.S.)

Europese creatie

Op 9 januari bracht het Mechels Volkstoneel 
de Europese creatie van ’Doodswraak’ van de 
Britse auteur Ron Aldridge in een regie van 
Bart Antheunis. De eerste opvoering ook van 
de vertaling van Eddy Van Ginckel. ’Doods-
wraak’ is een komische thriller met een stevig 
erotische invalshoek. Moord en overspel 
vormen de knelpunten. Auteur Ron Aldridge 
was uitgenodigd maar moest helaas wegens 
ziekte afmelden. Tussen Ron Aldridge en 
Eddy Van Ginckel is een hechte vriendschap 
ontstaan. Naast ‘Doodswraak’ is er ’Je bent 
maar tweemaal jong’, ’’t Is nooit te laat’, ‘Dat 
is liefde’, ’Mijn hond heeft geen neus’ en ‘Drie 
is te veel’. 
(B.S.)
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Pat Van Hemelrijck

“Materialen zijn het alfabet, objecten 
verworden dan tot woorden, en assemblages 
zijn de dialogen die op hun beurt aanzwellen 

tot Pièces Montées”

Vorm is tastbare 
inhoud!

‘Donquichotterie’ - Stangpoppentheater Kütjük
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

Pat Van Hemelrijck studeerde in 1972 
af aan Sint-Lukas Brussel. Samen met 
Josse De Pauw en Dirk Pauwels richtte 
hij in 1977 het theatercollectief Radeis 
op. Sinds 1991 is hij de drijvende kracht 
achter het artiestencollectief Alibi.

van weleer’ als vernieuwing omarmen.
Het Alibi Collectief  is sinds 2008 zijn 
structurele erkenning en subsidies kwijt 
en dit bracht ons terug naar de essentie. 
Wij beschikken over een uitgebreid 
arsenaal: decors, installaties en materialen 
waarmee wij nog tot lang na ons pensioen 
verder kunnen. Noodgedwongen keerden 
wij terug naar het nomadendom (Radeis 
debuteerde in 1977 met ‘Sierkus Radeis’) 
en tijdelijke projecten, en leggen ons 
voornamelijk toe op tent- en locatiethe-
ater. Een boeiend en weids platform voor 
een vormgever. Recycleren dat deden wij 
al ten tijde van Radeis®. De theaterkiosk 
van ‘Sierkus Radeis’ Mallemunt 1977 
werd in 1979 omgebouwd tot een grote 
vogelkooi voor de voorstelling ‘Vogels’. Die 
werkzaamheden lagen aan de basis van 
‘Echafaudages’, een voorstelling die pas in 
1981 het daglicht zou zien. Het spelen met 
de machientjes, het animeren van deze 
werf, leidde tenslotte tot het koningin-
nenstuk waarmee Radeis® internationaal 
theatergeschiedenis zou schrijven.

FOTOGRAFIE IN DE VORMGEVING
“Het leven is als een film. Bepaal (op zijn 
minst) zelf  de cadrage.”
‘TERRACOTTA’,1983.

Voor de vormgever is fotografie be-
langrijk, zoals het opslaan van beelden 
en het kadreren ervan. Ik genoot een 
plastische opleiding en ben dus bekend 
met tekenwerk (tekenen is onderzoe-
ken, begrijpen…), lay-out en een basis 
fotografie (licht). De tekenaar in mij is met 
de jaren verslapt, de fotograaf  heeft het 
van hem gewonnen. “De kleine webcam 
(subjectief  camerastandpunt) van mijn 
laptop amuseert zich wonderwel tussen 
alle mogelijke prullaria op mijn werktafel 
(speelvlak)”, leert ons Manuel de Schepper 
(1993). De camera wordt zo de microfoon 
van het beeld, en zelfs de kleinste objecten 
kunnen voor de kijker worden uitvergroot.
Mijn bureau is een permanent laborato-
rium voor het objectentheater, prenten 
en boeken worden weidse achtergronden, 
mijn gsm landt feilloos op een of  andere 
planeet en een opvliegende paperclip komt 
jammerlijk in een tube pritt vast te zitten. 
Alleen de nietjesmachine weet wat haar 
te doen staat. Dergelijke taferelen hebben 
alles met kadrering te maken, met de juiste 
focus en overgangen en dat is niet anders 
bij het beeldend theater. Het objectenthea-
ter als de maquette van de grote scène. Een 
foto is een object, een opeenvolging en het 
animeren van foto’s wordt film genoemd. 
Film is dus ook objectentheater.
Wij leerden filmisch kijken. Wij waren 

getuige van hoe deze beeldcultuur zich 
geïnstalleerd heeft. Als kunstenaars 
moeten wij er dan ook zorg voor dragen 
dat die nieuwe beeldtaal niet tot een-
heidsworst wordt herleid en vertellen 
dat er naast het Walt Disney concern 
(en dat is dan nog de slechtste niet) er 
bijvoorbeeld ook een Jan Svankmajer 
heeft bestaan, dat er ook hier pulp van 
literatuur te onderscheiden is. 

VAN STRIPVERHAAL TOT CARTOON-
THEATER
En zo komen wij langs een slinkse weg 
bij het stripverhaal terecht. De strip, 
een stilstaand prentje waar zowel klank 
als beweging door de kijker zelf  moeten 
worden ingevuld. Het werk van Radeis 
werd destijds ook wel eens als cartoon-
theater omschreven en dat bleek achteraf  
zeer terecht. In die tijd beheerde ik een 
soort fichebak waarin de jokes, situaties 
en ideetjes werden opgetekend. Wanneer 
de nood aan een nieuwe productie zich 
opdrong, gingen wij met deze fiches 
schuiven, passen en plakken en zo werden 
deze cartoons tot een draaiboek geassem-
bleerd. De creaties vertrokken ook toen 
al vanuit zo’n basisstripverhaal dat dan 
verder improvisatiegewijs werd inge-
kleurd en geanimeerd.   
 
HET PUBLIEK SPEELT MEE.
Maar geen enkel object gaat zo maar uit 
zichzelf  bewegen. Het Pinoccio- en zelfs 
het Frankensteinconcept, het tot leven 
brengen van de eigen creaturen, kan 
alleen maar bij de gratie van de acteur; de 
motor achter al dit materiaal.  Hij bepaalt 
de cadrages en de focus voor de kijker. Hij 
beroert de objecten zoals een muzikant 
zijn instrument bespeelt. De acteur heeft 
de sleutel in handen, hij moet deuren 
openen en ons deze beeldtaal helpen 
lezen. En hier vind ik het belangrijk dat 
je een publiek laat participeren, laat 
meespelen. Verklap hoe je het doet, laat 
zien die draadjes en scharniertjes. Neem 
de reactie “dat kan ik ook!“ als een compli-
ment. Het betekent dat men meeleeft. Op 
het juiste moment bespeel je dan dat ene 
draadje dat onopgemerkt bleef  en laat je 
hen verwonderd achter. En terwijl je nog 
achteloos een of  ander konijn uit je mouw 
schudt, verlaat je zelfvoldaan de scène. 

MATERIALEN
Ik werk bij voorkeur met materialen die al 
wat geleefd hebben, die een zekere patine 
met zich meedragen en die uit zichzelf  al 
een gedeelte van het verhaal vertellen. Ma-
terialen, objecten en toestellen die ik nog 
ken van mijn kinderjaren en die nu voor 
het grijpen liggen op brocantes, in pand-
jeshuizen en op tweedehandsmarkten. 
Met deze gevonden materialen heb ik in de 
loop der jaren een omvangrijke bibliotheek 
samengesteld, een schabbenkast waaruit ik 
steeds ideeën kan putten. En dit niet enkel 
in zijn tastbare vorm, maar vooral in zijn 
abstractie. Met de tijd beschik je over een 
arsenaal aan materialenkennis, een soort 
databank waarin je steeds het nodige kan 
opzoeken. En uit de praktijk weet je waar je 
die dingen ook nog echt kan vinden.
Vormen en objecten hebben een eigen 
dramaturgie en een lelijk ding heeft 
dikwijls meer te vertellen dan iets moois 
en gestroomlijnd. 

DE ZONDAGDIENST OP HET VOSSEN-
PLEIN
Een wekelijkse nostalgische wandeling 
op het kerkhof  van een recent verleden. 
Ik behoor tot een generatie waar de zon-
dagsdienst nog gebruikelijk (verplicht) was 
en heb daar zoals de meesten onder ons 
een en ander aan overgehouden. Iedere 
zondagochtend als ons lieve weer het 
toelaat, kan je mij op het Vossenplein tegen 
komen, de Brusselse vlooienmarkt die zich 
toch nog altijd profileert als een goede 
staalkaart voor wat er uit tweede hand te 
rapen valt.
In de beginjaren waren pick-ups, band-
opnemers, mixers, oude radio’s… onze 
‘schatten op zolder’. Later werden dat tv-
toestellen, hometrainers, bandopnemers,  
8 mm en super 8 projectoren. 
Inmiddels liggen de eerste generaties 
computers zo maar voor het rapen en 
surfen wij langs het internet over een we-
reldwijde vlooienmarkt. En ook hier moet 
ik toegeven: het heeft zo allemaal zijn 
voordelen. Ik wil maar zeggen, vintage, 
recyclage het zijn maar woorden, maar zij 
luiden opnieuw een tijdperk in.
Ik kom uit een periode waar men theater 
leerde maken met weinig of  geen fi-
nanciële middelen, maar inventiviteit, 
scheppingsdrang, spelplezier en doorzet-
tingsvermogen werden ons handelsmerk, 
en op een gegeven moment wordt je werk 
vernieuwend genoemd. Wat later word je 
dan onvermijdelijk déjà- vu.

RECYCLEREN IS VERNIEUWEN.
In deze barre tijden kunnen wij het best 
een stap terugzetten en  het ‘behelpen 
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6
GEEN VALSE BESCHEIDENHEID 
We hebben ons best gedaan. Punt. Gebaar-
tjes die vertellen dat we toch niet echt over 
onszelf tevreden zijn, zijn meestal vals. We 
laten de beoordeling van onze prestaties 
over aan het publiek.

7
HET PUBLIEK HEEFT GELIJK
Het publiek heeft recht op haar reactie. 
Misschien vinden we dat ze niet genoeg 
hebben gelachen, te veel hebben gekucht, 
niet stil waren op het juiste moment, 
enzovoort. Laat dat zo. Elk publiek denkt dat 
het een goed publiek was. 

8
SPORTIEF
We wachten niet tot het applaus voor de 
vorige acteur is uitgestorven om dan op te 
komen. Het is een oude en goedkope truc. 
We bewaren het ritme en de collegialiteit 
van het opkomen.

9
GEDULD
Zolang het publiek applaudisseert, zolang 
buigen wij. Het is aan hen, om te beslissen  
of het lang genoeg heeft geduurd.

10
WE MELKEN ALLEEN KOEIEN
We vermijden elk middel waardoor we het 
publiek meer willen laten applaudisseren  
dan het zelf wil. De toneelmeester (re-
gieassistente) beslist of we een tweede, 
eventueel  een derde keer terug opkomen.

Kom op donderdag 
30 april om 20u 
naar NTGent Arca voor 
GETUIGENISSEN LIVE, 
met als eerste thema-avond 
Forever Young? Een huis 
met een missie. Met o.a. 
Johan Thielemans, Herman 
Balthazar, Roger Arteel 
en NTGent-acteurs 
van vroeger en nu.

Bekijk onze 
SPIEGELPROJECTEN 
in NTGent met 
 kansengroepen: 
VERGETEN STRAAT, 
15-16/05, NTGent schouwburg; 15-16/05, NTGent schouwburg; 
scholen: scholen: 
EMIGRANTENEMIGRANTEN, 15-18/05, 
NTGent Minnemeers; NTGent Minnemeers; 
en amateurs: en amateurs: 
ROSALIE NIEMAND, 
30/04-2/05, Minard.

Feest mee op zaterdag 30 mei 
in NTGent schouwburg met de 
hernemingen van
PLATFORM
(Johan Simons) en 
WE SHALL 
OVERCOME
(Wim Opbrouck), 
ontmoetingen tête-à-tête met 
onze acteurs en theatermakers, 
video en expo, én een 
groot verjaardagsfeest
op het Sint-Baafsplein.

HIEP 
HIEP 
HOERA!

NTGENT 
WORDT

Bezoek onze site 
www.ntgent50.be 

en grasduin 
in onze 
geschiedenis

+32
9

225
01
01

www.
ntgent.
be 
ntgent.
be 
ntgent.
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1
GOED VOORBEREID
We spreken de wijze van groeten af en 
oefenen dit tijdig in. Groeten is een deel van 
de voorstelling en getuigt vaak van de zorg 
die al dan niet aan de hele voorstelling werd 
besteed. Elke slordigheid is uit den boze.

2
GEDAAN IS GEDAAN
We spelen niet meer verder. We groeten als 
acteur, niet als personage. Als we nog willen 
laten zien hoe erg we het wel vonden, en hoe 
diep ons het spel heeft geraakt, komen we 
pretentieus over, zijn we zelfs leugenaars.

Jef Mellemans

Einde van de voorstelling. Het publiek wil 
haar waardering tonen en beslist hoe luid en 

hoe lang het applaudisseert. Het heeft een 
voorkeur voor bepaalde speler(s) gebaseerd 

op wat die avond werd gepresteerd en op wat 
het vroeger zag. Maar het houdt ook de klok 

in het oog met betrekking tot trein, tram, bus, 
parking en babysit… De spelers hebben beslist 

samen te groeten of  in een hiërarchische 
volgorde. Hoe doen ze dat? Bestaan er regels 

voor dit groeten? Tien tips! Geen geboden, 
alleen een poging tot etiquette… Geïnspireerd 

door de Engelse regisseur/auteur John Caird.

3
GEEN GETREUZEL
Aarzelend opkomen kan op zelfvoldaanheid 
wijzen. Doen of je vermoeid bent, lijkt op 
ondankbaarheid tegenover het publiek en/
of medespelers. 
We komen dus op in een vlot tempo.

4
GEEN AUTOMATISCHE PILOOT
Mechanisch buigen lijkt onbeleefd. Voor we 
buigen, kijken we even het publiek aan. 
Waarom zouden we niet gracieus buigen, 
eerder dan als een houten klaas?

5
NIET TE VEEL HOERA!
We blazen niet te hoog van de toren. In de 
triomf blijven we bescheiden. We hebben 
niet de Nobelprijs gewonnen, we werden 
geen Olympisch kampioen.  Acteren is leuk, 
maar niet zo wereldschokkend.

6
GEEN VALSE BESCHEIDENHEID 
We hebben ons best gedaan. Punt. Gebaar-
tjes die vertellen dat we toch niet echt over 
onszelf tevreden zijn, zijn meestal vals. We 
laten de beoordeling van onze prestaties 
over aan het publiek.

7
HET PUBLIEK HEEFT GELIJK
Het publiek heeft recht op haar reactie. 
Misschien vinden we dat ze niet genoeg 
hebben gelachen, te veel hebben gekucht, 
niet stil waren op het juiste moment, 
enzovoort. Laat dat zo. Elk publiek denkt dat 
het een goed publiek was. 

8
SPORTIEF
We wachten niet tot het applaus voor de 
vorige acteur is uitgestorven om dan op te 
komen. Het is een oude en goedkope truc. 
We bewaren het ritme en de collegialiteit 
van het opkomen.

9
GEDULD
Zolang het publiek applaudisseert, zolang 
buigen wij. Het is aan hen, om te beslissen  
of het lang genoeg heeft geduurd.

10
WE MELKEN ALLEEN KOEIEN
We vermijden elk middel waardoor we het 
publiek meer willen laten applaudisseren  
dan het zelf wil. De toneelmeester (regie- 
assistente) beslist of we een tweede, 
eventueel  een derde keer terug opkomen.

Met beleefde groeten

ApoCalypso’ - ToneelTijlTernat (2014)  
© Geert De Mesmaeker
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UNIEK 
KINDERUUR

Verhalen vertellen en poppenspel voor 
kinderen is een wijdverspreid fenomeen, 
maar theater voor kinderen vanaf drie jaar 
is redelijk uniek.

Fred Vanderlinden, voorzitter en al 30 jaar 
regisseur bij het Kinderuur vertelt dat ze 
ieder jaar in november starten met hun 
productie. Meestal kiest Fred voor een 
bestaande tekst die aangepast wordt. Ze 
spelen zesmaal in eigen huis, daarna op 
locatie. Samen goed voor tweeduizend 
toeschouwers!
 
Het is duidelijk dat Kinderuur niet zomaar 
een act wil brengen, maar kwaliteit 
nastreeft, met prima acteerprestaties, 
een prachtig afgewerkt decor, verzorgde 
techniek en een dol enthousiast en 
interactief publiek.

Edwin Vandermeeren 

Een gezellig uurtje ontspanning brengen met 
als orgelpunt de komst van Sinterklaas was 

in 1947 voor het Kinderuur uit Sint-Genesius-
Rode (vroeger Het Uur van Nonkel Wim) de 

start van een zeer rijke geschiedenis.

Naast deze ’Sint-optredens’ heeft het 
Kinderuur ook nog zijn kleinere producties 
zoals verteltheater met projecties, 
poppentheater, schimmenspel, en vertelling 
met film waarmee ze schoolfeesten, 
kersthappenings en nog meer leuks 
opvrolijken voor menig jonge ziel.

Zowel de voorzitter als zijn kompaan Bruno 
Vansumere liepen drie jaar poppenschool 
in Mechelen en trachten deze ervaring 
ook in het Kinderuur te steken. “Op 
dit ogenblik zijn we bezig met een 
zelfgeschreven verhaal over Piraten (Piep 
Piraat ). Het wordt een poppenverhaal met 
heel wat technische snufjes.”, aldus Fred 
Vanderlinden.

Naast acteurs van het eerste uur zijn er 
ook enkele jonge acteurs die als kind 
reeds meespeelden.

’Het moet geloofwaardig zijn’. Dat is de 
gouden regel. Kinderen zijn enorm eerlijk. 
”Een volwassene zegt na een minder 
goede voorstelling ook dat het goed was. 
Dit doen kinderen niet! Je moet de knop 
van de fantasie trachten te vinden en 
activeren. En dan ben je vertrokken.”, zo 
besluit Fred. 

‘Le Cirque est arrivé - ‘Clair de lune theatre  
© Claire de Lune Théâtre

 

Spiegeltje, spiegeltje...

NTGent viert zijn 50ste verjaardag met een 
belangrijke plaats voor de amateurgezel-
schappen. Acht Oost-Vlaamse verenigin-
gen grasduinen in het lange repertoire en 
kiezen een stuk dat de geschiedenis van het 
NTGent doet herleven. Amateurgezelschap-
pen spiegelen op die manier hun productie 
aan de voorstelling die NTGent ooit bracht, 
uiteraard met een eigen interpretatie. Het 
spiegelproject is een uitdaging van formaat. 
Het NTGent verleent artistieke en producti-
onele medewerking. In juni spelen de ama-
teurgroepen hun voorstelling in de schouw-
burg van NTGent. 
(TVB)

Verhelst in ‘t kort
 

Hoe heeft de auteur Peter Verhelst geleerd 
beknopter te schrijven, denk je? Hij verklapt 
het ons graag. “Toneelspelers zijn mijn eerste 
en meest ideale lezers. Tijdens repetities leer 
ik van hen veel weg te laten in de tekst.” Zo 
hoor je het eens van een ander. 
(NRC Handelsblad)

Achter de tralies
 

Twee Thaise studenten verdwijnen voor twee 
jaar en half achter de tralies omdat ze met hun 
toneelstuk ‘De Wolfsbruid’ de koning schof-
feerden. 
(De Standaard)

Robot

Het woord robot werd voor het eerst 
gebruikt door de Tsjechische schrijver Karel 
Capek in zijn toneelstuk R.U.R. (Rossum’s 
Universele Robots) (1920), en is afgeleid van 
het Tsjechische woord robota, dat ‘werk’ of 
‘verplichte arbeid’ betekent. Als we dat nu 
ook nog eens in de praktijk konden brengen… 
Amateurs mogen de verplichting laten vallen.
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Rik De Clercq

Als kind van de jaren 70 herinner ik me nog levendig hoe cinema 
vroeger was. Je betaalde vijftig Frank (1,25 euro!) aan de ingang, 
en je kreeg zowaar een volledig middagprogramma aangebo-
den. Eerst een documentaire, vaak iets over ‘Donker Afrika’ 
in de stijl van het huidige National Geographic, maar met de 
beperkte wereldvisie van toen. Daarna een voorfilm, en dat 
varieerde van een kortfilm van een semi-begaafd amateurfilmer 
tot iets over bijvoorbeeld ‘het leven van Gilbert, een verzamelaar 
met 3000 tuinkabouters’, enkele zelfs effectief in zijn tuin. En 
dan natuurlijk de hoofdfilm, soms wel twee kortere na elkaar. 

Na dat urenlang filmisch festijn mocht je gerust blijven zitten 
en de hele dag genieten van de eindeloze herhaling. Je werd ook 
regelmatig bevoorraad door een oudere dame die met zwakke 
stem “frisco!” riep, en een rieten mand vol snoep meezeulde. 
Ik had een nogal saaie jeugd, en uiteindelijk kende ik elke leeuw 
in Afrika, beschouwde ik Gilbert als een persoonlijke vriend, en 
had ik een lichte lactose-intolerantie.

Tegen het einde van die glorietijd en met de opkomst van de 
videocassette kregen de kleinere cinema’s financiële problemen, 
en boden dan steeds vaker een gespecialiseerd programma aan. 
Soms elke week een goedkope horrorfilm in het B-genre (of wel 
eens C). Eveneens creatief was bijvoorbeeld Ciné Rex in Gent, 
die in de namiddag kinderfilms gaf, en in de avond iets ‘voor 
volwassenen’. Het gaf vaak surrealistische toestanden. Zo ging 
ik met mijn moeder naar een tekenfilm om 15u, en toen wij 
buitenkwamen stond er in de lobby een groep licht beschaamde 
mannen met neergeslagen blik, klaar voor  ‘Jonge Meiden in 
Tirol’. De ironie van de gekozen tekenfilm was nog niet duidelijk 
voor mijn kinderlijk brein: ‘De fluit met zes smurfen’.

Indien iemand de dubbelaffiche van die twee films heeft, ik ben 
bereikbaar via de redactie van OP&doek. Voor de artistieke 
waarde, de gewaagde combinatie van twee genres, en de jeugd-
nostalgie, natuurlijk. 

Het gebouw van Ciné Rex is er nog steeds, en een project 
probeert de zaal te restaureren. Ik heb alvast een paar titelsug-
gesties voor de feestelijke heropening.

En nu, 
de hoofdfilm!

‘ApoCalypso’ - ToneelTijlTernat 
© Geert De Mesmaeker
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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. Welke middelen hebben we hiervoor ter beschikking?
Jef Mellemans 

GELUID
& SCENOGRAFIE

“ Stilte is een voorwaarde  
voor goed theater.”

“ Geen geluid evenaart  
de menselijke stem.”

G
eluid in het theater is alles wat 
het oor van de toeschouwer 
bereikt, gaande van muziek 
tot de stem van de acteur, of 
het glas dat op de grond valt. 

Net als bij de kostumering beginnen we bij 
geluid van het niets, van de stilte. Stilte is 
een voorwaarde voor goed theater, maar 
niet altijd even gemakkelijk te bekomen. 
Je hebt geluiden van buiten (verkeer, 
vliegtuig, slaande torenklok, voorbij 
rijdende brandweerwagen…), maar ook 
geluiden van binnen (slaande deuren, 
gerinkel aan de bar, technici met zware 
schoenen…) en geluiden van het publiek 
(geroezemoes, snoeppapiertjes, niezen, 
kuchen, hoesten…). We vertrekken hier 
van de naïeve veronderstelling dat we 
die storende geluiden de baas zijn en dat 
wat we bewust als geluid willen laten 
horen, technisch perfect is uitgevoerd. 
We focussen hier dus niet op de geluids-
technicus, maar op de geluidsregisseur, 
ontwerper, of gewoon de regisseur.
We maken geen onderscheid tussen 
geluid dat ter plaatse (live) wordt gemaakt 
of via apparatuur ontstaat. Al weten 
we dat muziek met live muzikanten en 
acteursstemmen versterkt via microfoons 
consequenties heeft voor het resultaat. 
Besteden we aandacht aan het dramatur-
gisch (scenografisch) effect van ons geluid, 
dan onderscheiden we soorten geluid 
afhankelijk van de functie ervan. Geluid 
kan illustrerend zijn, of versterkend, of 
autonoom.

Illustrerend of vertellend geluid doet 
hetzelfde als een perfect kostuum. Het 
geluid van een klavecimbel vertelt ons 
dat de scène in de middeleeuwen speelt, 
het gezoem van de haardrogers brengt 
ons in het kapsalon, een ronkende motor 
met daarna een dichtslaande portier zegt 
ons dat iemand met de wagen is gearri-
veerd… We zitten hier op het niveau van de 
geluidsweergave of de sfeersuggestie. We 
kennen allen het geluid van de zeegolven 

met het gekrijs van een paar meeuwen en 
iedereen waant zich aan zee en niet in een 
operatiekamer. We noemen dit geluid vaak 
één-op-één. We horen wat we (moeten) 
zien. Dit leunt aan bij een realistische 
scenografie en is sterk gebaseerd op 
conventies, op herkenning uit de werkelijk-
heid. Wijken we hier (al dan niet bewust) 
van af, dan krijgen we een komisch of 
zelfs absurd effect. We horen het luide 
getrompet van een olifant en er verschijnt 
een mini speelgoed beestje op de scène. 
Het opgenomen geluid van de dichtslaande 
deur komt te laat. De acteur roept ‘pang’ 
omdat zijn revolver niet afgaat…

Als we de juiste emotie willen oproepen, 
gaan we al een stapje verder. Dit is 
gesteund op het feit dat muziek de 
kunstvorm is die het meest direct de 
gevoelens bespeelt. Het geluid stuurt de 
emotionele suggestie en werkt verster-
kend. De klassieke filmwereld haalt hier 
zijn kracht uit. Geen liefdesscène of er 
staat een heel filharmonisch orkest in de 
slaapkamer. Een gevechtsscène dankt zijn 
impact ook aan de opzwepende muziek. 
In toneel noemen we dit vaak ‘dubbelop’. 
Soms is het zelfs een middel om een 
zwakke acteur toch nog de juiste intensiteit 
te geven. Meestal is de toeschouwer zich 
niet eens bewust van de aanwezigheid van 
de muziek.  Dat is al veel minder het geval 
als de muziek live wordt gespeeld en we de 
uitvoerder(s) zien. Dan beseft het publiek 
dat hier een ‘ingreep’ is gebeurd. Zo’n ver-
sterkend effect hoeft niet altijd dubbelop 
te zijn. Integendeel. Door precies geluid 
(muziek) te hanteren dat haaks staat op de 
intentie van de scène, werkt het verster-
kend. Hetzelfde vrolijke melodietje van de 
geluksscène bij het begin, werkt schrijnend 
als de later gespeelde scène niet meer 
zo gelukkig is. Contrast in geluid is een 
dankbare scenografische ingreep.
Hebben we geluid dat niet verwijst naar 
iets visueels op de scène, dan spreken 
we van een autonoom geluid. Zonder 
dat geluid zou het verhaal niet volledig 
zijn. Het is onmisbaar. Een moeder heeft 
afscheid genomen van haar zoon en zit 
alleen op een klein krukje. We horen mar-
cherende voetstappen, militaire bevelen, 
een schot, stilte… Hier heeft het geluid 
een dramaturgische functie. Het ‘vertelt’ 
zoals een acteur dit zou doen. De acteur 
kan zelfs met de muzikant in dialoog gaan. 
Ze kunnen elkaar uitdagen, versterken, 

verliefd worden op elkaar… Een vlotte 
acteur en de juiste geluidseffecten kunnen 
samen een boeiende scène spelen. In haar 
geluidsperformance ‘21’ creëren Saskia 
De Coster en Eysermans ruimte voor het 
geluid zelf, zodat het kan inwerken op de 
emotie, op het gemoed, op de verbeelding. 
“Laat iemand in een verhaal door een 
lange gang wandelen, dan heb je daar al 
snel tweehonderd woorden voor nodig. 
Beschrijf diezelfde scène met geluid alleen 
en je hebt slechts één tot vijf seconden 
nodig voor eenzelfde impressie.” Als geluid 
essentieel deel wil uitmaken van een 
voorstelling, is ritme onmisbaar. Elk stuk, 
elke scène heeft een begin, een verloop en 
een einde. De lengte, het tempo, de inten-
siteit, zelfs de inhoud bepalen het ritme. 
Geluid is in dit proces een medespeler. Dat 
begint met de stemmen van de acteurs. 
Goede casting houdt ook rekening met de 
stemkleur van de acteurs. Acteurs vertonen 
soms imitatiegedrag op de scène en nemen 
o.a. elkaars stemgebruik over waardoor ze 
meestal hoger en sneller gaan praten. Con-
trasterende stemmen brengen wat meer 
variatie in de voorstelling, zijn aangenamer 
om te beluisteren. 

Geluidsfragmenten zijn meestal te lang. 
De geluidsregisseur houdt vaak te veel 
van zijn gekozen stukjes. Maar elke extra 
seconde vertraagt het geheel. Net als bij 
andere elementen van de scenografie 
zal de geluidsontwerper met een aantal 
belangrijke zaken rekening houden. Naast 
het overleg met de regisseur, het bestu-
deren van het script, het bijwonen van 
repetities, het opmaken van een geluids-
plan en de nodige technische kennis, zal 
hij zoeken naar de juiste hoeveelheid en 
soort ‘geluid’ dat hij mag inbrengen. Hij zal 
zoeken naar een eenheid in die fragmen-
ten, zodat het geheel geen lappendeken 
van genres wordt. Misschien vindt hij wel 
een oplossing om begin en einde van een 
stuk zinvol als een cirkel af te ronden.
Hij weet dat geluid ook een continuïteits-
functie kan hebben. Korte scènes met 
eenzelfde geluid er overheen maakt er een 
samenhangend geheel van. Denken we 
maar aan de videoclips of de trailers. Hij 
zal er ook over waken dat het geluid niet 
te dominant wordt, en zo de voorstelling 
versmacht.
Hij beseft vooral dat stilte het mooiste 
geluid is, en dat in theater niets de mense-
lijke stem evenaart.

© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

© Karel De  Puysseleir

© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

© www.Xtra.photo

© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

© Johan Wynants
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Nyzalia uit Zwijndrecht speelde ‘Visiting mr. Green’. 

Het stuk werd gesmaakt door het publiek, waaronder ook 

enkele mensen uit de Joodse gemeenschap.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Het Hasselts Toneel werden Jef Dello voor 35 jaar acteur en Etienne Debruyne voor 35 jaar medewerker gehuldigd.

Een deel  van de technische ploeg, samen met twee hoofdspelers

uit Peter Pan door Jeugdtheater Scherven uit Bellegem.

© Filip Deprez

© Virginie Suys

‘Knecht van 2 meester’ door theatergezelschap ‘Tope uit Avelgem.

© Theatergezelschap ‘Tope

© Hoeilander.be

Tijdens het jaarlijks ledenfeest van Ktg Berk En Breem uit Hechtel-Eksel 
werden Johan Helsen voor 40 jaar bestuurslid/technicus en Emiel Custers 
voor 40 jaar acteur/decorbouwer/barmedewerker gehuldigd. Ook de 
niet-aanwezigen Pierre Stalmans (25 jaar decorbouwer/barmedewerker) en 
Roger Croonenborghs (40 jaar acteur/barmedewerker) werden gehuldigd.

Tijdens het ledenfeest van Ktg Berk En Breem uit Hechtel-Eksel dat in het teken stond van de jaren ’40, 
kon men genieten van overheerlijke mosselen. De avond werd opgeluisterd met een aantal internationale 
artiesten, waaronder Marlène Dietrich, Edith Piaf, Doris Day en The Andrew Sisters.

Juf IJzer (Nick Durivault) en Marina Kriegel (Saskia Debaere) staan niet op gelijke hoogte voor de fotoshoot van ‘De zusjes Kriegel, de musical’ van Event-Team uit Gent. Het was een geweldig plezante shoot!

Maar liefst 50 personen van 

het leescomité uit 14 
Limburgse groepen werden 

tijdens de nieuwjaarsreceptie 

van OPENDOEK Limburg 

gehuldigd met een oorkonde 

en geschenk.

Bedankt Kon. Ton. 
Sint-Bona uit Heusden-

Zolder voor de prima 
verzorging van de 
nieuwjaarsreceptie van 

OPENDOEK Limburg

‘Fawlty Towers’ door Toneelgroep TROS uit Overijse 
in een regie van Jeroen Maes.

Toneel Watou-Westhoek bracht het stuk ‘Meisjoengens en knechtebrakken’.
Freek Neirynck werd als 50 jaar theatermaker gehuldigd tijdens 

de nieuwjaarsreceptie in Oost-Vlaanderen.

Jean-Paul Pollet kwam bij Theatergroep Vooruit Deinze langs voor een coaching grime voor het stuk ‘Dwazen’. Héél interessant!

Het Wavers Toneelgezelschap speelt ‘Het geheugen van water’ van Shelagh Stephenson.

Lutika 2000 uit Goetsenhoven 

met ‘Pension de Hooizolder’. Op 

de foto: Tina (als De Bomma) 

en Carl (als Rappe Fiel). Tina 

is voorzitster, Carl de drijvende 

kracht achter de opbouw van 

het decor (samen met natuurlijk 

nog vele anderen). De foto toont 

de sfeer van het hele seizoen: één 

team, voor en achter de schermen, 

appreciatie, en plezier. Vanwege, 

Debbie L’homme.

Mechels Volkstoneel speelde ‘Doodswraak’. 

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 
OPENDOEK Limburg werd August Put gehuldigd 
met een oorkonde en medaille. Hij ontving de 
medaille van de Vlaamse minister van Cultuur Sven 
Gats. August is reeds 52 actief als acteur en regisseur.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van OPENDOEK Limburg werden leden van Kon. Ton. Sint-Bona uit Heusden-Zolder gehuldigd: Yvonne Philips en Simone Holbrecht voor 40 jaar actief en Emilie Goossens (niet op de foto), Jeanne Nuyts en Willy Tielens voor 50 jaar actief.
Theater De Doorbraak uit Oudenaarde viert hun 45-jarig bestaan met de feestproductie ‘Audenaerde 1302’.

De rondreizende ontspanningsgroep SI.LOLKO uit Kontich startte zijn 40ste speeljaar. 

Klakkeboem creëerde als eerste gezelschap in Vlaanderen ‘Te laat!’, de nieuwste worp van Pol Anrys. 

Het publiek genoot met volle teugen.

© Johan Depaepe

© Xavier Deserranno

© Roelof Pantjes

Met ‘Oorlog, soep en liefde’ 
hebben de Totetrekkers de 
inwoners van Wingene drie 
weekends lang geëntertaind. 
Filip Vantornout en Dirk 
Vancauwenberghe leven zich 
al 25 jaar uit op de planken. 
Ook Franky Huys speelt al 20 
jaar mee. Door OPENDOEK 
werden ze hiervoor gehuldigd en 
ze waren ‘preus lijk een vikken’ 
(zoals ze in Wingene zeggen).

Tijdens de nieuwjaarsreceptie bij Lutika 2000 uit 
Goetsenhoven werd Tanja Niesten door OPENDOEK 
afgevaardigden Jacky Betrains, Ger De Broeck en Viviane 
Hendrickx gehuldigd voor 25 jaar actrice. Proficiat Tanja!
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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!



Ieder nummer grasduinen we in de collectie van de theaterbib van OPENDOEK op zoek 
naar interessante teksten. Toch je gading niet gevonden? Neem dan een kijkje in onze 
catalogus. Al de besproken teksten kan je ontlenen via www.theaterbib.be. 

Frans Vanderschueren, Alexis Desiron  & Wim Van Leemput

DE  BADHANDDOEK
Jef Mellemans

 HIJ ZIJ
 Toen waren er nog maar twee. Hmm?

 Toen waren er nog maar twee. Wat? 

 Twee! Twee! Komaan! Twee van de tien… Oh, kaboutertjes?

 Nee. Wij!... Ah… Ik wist niet dat… We waren toch maar met zes?...

 U komt beter een bank lager liggen. Daarboven is het veel te heet… 
 En het waren niet de kaboutertjes, maar de tien kleine negertjes. Oh…

 Maar misschien vind u dat racistisch. Die negertjes.  
 Je moet tegenwoordig wel fel op je woorden letten. Is dat zo?

 Nog geen klein beetje.  
 Hoe warm is dat hier, zeg! 75 graden! Die willen ons hier bakken, zeker? Niemand belet u…

 Nee, nee, nee! Ik ben een winnaarstype!  
 Weet u hoe die voorlaatste zwarte aan zijn einde kwam? Nee, hé? Zegt u het maar.

 Ze gingen met zijn twee naar de zonnebank,  
 en één van de twee is in rook opgegaan. U bent een specialist…

 Nee, nee, zo dikwijls ga ik niet naar de sauna. Ik bedoelde specialist in kinderversjes.

 Mijn grootvader zong dat altijd. En wat gebeurde er met de laatste?

 Met mij, bedoelt u? Volgens onze grootvader verslikte die zich in een krent. Tiens, ik dacht dat volgens Agatha Christie de laatste zich heeft opgehangen.

 Opgehangen? Ja, zo staat het toch in haar ‘Ten little Niggers’ uit 1939.

 Wel, wel, wel. Agatha Christie! Een encyclopedie in een badhanddoek! Excuseer, het was niet mijn bedoeling…

 Nog erger dan Wikipedia! Vandaar dat uw tweede teen langer is  
dan uw dikke teen!  Dat is een teken van intelligentie. En dat weet ik niet van  
 mijn grootvader! Kijk maar! Die van mij is een heel pak kleiner dan mijn  
 dikke teen. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat ik dom ben! Het spijt me, zo had ik het niet bedoeld.

 Met die tien negertjes heb je altijd problemen! Sorry…

 Agatha Christie! Misschien kent u ook nog haar geboortedatum en  
 geboorteplaats?! 1890, in Torquay, een badplaats in het Engelse graafschap Devonshire…

 Val dood, zeg! Als dat hier maar niet zo heet was! Ik had gehoopt op een  
 gezellige babbel tussen twee mensen in een badhanddoek! Nee, liever  
 zonder badhanddoek, in ons blote kont, gelijk Adam en Eva! Maar nee!  
 Ik krijg een les literatuurgeschiedenis! In de sauna! Niets belet u om u bij uw vier collega’s te voegen.

 Voor de dood niet! Ik blijf tot de laatste! 
 Collega’s? Hoe weet u dat dat mijn collega’s… Ik ben de nieuwe directeur. We zien elkaar morgen op het werk. En uw blote  
  kont heb ik daarnet al gezien toen u naar de thermostaat ging kijken.  
  Tot morgen.

 Geef mij een krent… Nee, misschien toch maar beter een koord.

It’s all about the money.
Na 37 jaar radiostilte staat Gerrit, de broer van Prosper, plots voor de deur. Heel de familie wordt opgetrommeld 
maar in de loop van de avond sterft Gerrit. Zijn erfenis blijkt enorm te zijn. Zijn familie vindt dat ze recht hebben 
op dit fortuin. Dan blijkt dat Gerrit de week ervoor trouwde en dat de weduwe zwanger is. De weduwe wordt 
moreel gegijzeld, er ontstaat een hoog oplopende ruzie en net wanneer je denkt dat ze de weduwe iets gaan aan 
doen, krijgt ze - tot grote vreugde van de familie - een miskraam…

Een stuk om duimen en vingers bij af te likken. Vele komische elementen maken van de personages sympathieke 
karikaturen. Op subtiele wijze sluipt dan het immorele in het stuk. Toch slaagt de schrijver erin om sympathie te 
blijven opwekken voor de familie al krijgen we op het einde een geweten geschopt, wat ons verweesd achter laat. 
Schitterend! 
(WVL)

Een romantische komedie
Een avontuurlijke man en dito vrouw, beiden veertigers. Hun ontmoeting geeft aanleiding tot een onenightstand. Ze 
houden zich beiden voor dat het niets te betekenen had, maar wanneer ze verwikkeld raken in soms absurde toestanden, 
groeit er meer tussen de twee. De acteurs praten deels mèt, deels òver elkaar, wat een frisse, originele sfeer creëert met 
vele absurdistische toetsen.

Een flinke uitdaging voor ervaren acteurs. Voor een publiek dat geen nood heeft aan een aaneengesloten verhaallijn.
(AD)

Een tragikomedie over figuranten op een tv-set.
Twee koppels figureren voor een tv-productie. Onder de figuranten is er ook Luc, die al ervaring heeft. Luc is een 
omhoog gevallen pretentieuze betweter die op alles en iedereen commentaar heeft. Wanneer de regisseur en de 
acteurs er hun buik vol van hebben, vernederen ze hem. Ondertussen gaat zijn vrouw vreemd met een acteur en 
komt er spanning in het huwelijksleven van het andere koppel.

De auteur probeert een satire te maken op andere tv-series, door verbastering van namen, en ook op het amateur-
theater. De verhaallijnen stokken daardoor soms. Wie iets wilt spelen dat zich afspeelt in het tv-milieu en niet tilt 
aan ongeloofwaardigheden, kan dit stuk eens proberen. 
(FVDS)

Een komische kijk op het huwelijk in tien schuifjes.
Tien situaties die een gehuwd koppel  zouden kunnen overkomen. De gegevens zijn telkens luchtig maar zeer 
herkenbaar. Ze worden sterk uitvergroot met soms ronduit absurde dialogen waardoor  de scènes soms hilarisch, 
dan weer schrijnend, maar steeds met een knipoog zijn.

Een frisse, originele benadering van de relatiekomedie. Voor een breed publiek.
(AD)

Beschuit met 
muisjes  

Herman Heijermans

 7D, 5H, EVENTUEEL FIGURANTEN

 TRAGIKOMEDIE

 (ZEER) AVONDVULLEND

Midzomer 
David Greig en Gordon McIntyre

 1D, 1H

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

De beroeps-
figurant 

Luuk Hoedemaekers

 3D, 4H 

 TRAGIKOMEDIE

 AVONDVULLEND

Ze houden van 
elkaar 

Muriel Robert en Pierre Palmade

 1D, 1H OF MEERDERE KOPPELS

  KOMEDIE

 AVONDVULLEND
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Een pijnlijke komedie over hoe een liefde in korte tijd kapot 
gemaakt wordt.
Ludo en Daniëlle, twee doorsnee gewoontedieren van het huis-tuin- keuken type, krijgen een liefdesrelatie. 
Hun respectievelijke vrienden Frank en Martine staan aan de zijlijn en kijken toe. Door hun cynisch commentaar 
slagen zij erin om in no time de relatie kapot te maken.

Ondanks het destructieve in het verhaal, is het zeer humoristisch verteld. Zoals steeds bij Mamet zijn de dialogen 
scherp en laten het onvermogen tot communicatie zien. In een razend tempo beleven we een zoveelste avontuur 
in een grote stad. Het woordgebruik is soms nogal expliciet maar niet meer zo choquerend als toen Mamet het 
stuk schreef. De vertaling is sterk dialectisch en kan daardoor aangepast worden aan iedere stad in Vlaanderen. 
(FVDS)

De theatrale thriller eindelijk uit de lappenmand
Joris, Kitty en hun dochter Loes komen strompelend een vakantiehuisje in Lapland binnen. Kitty is vanuit het 
struikgewas door een schim neergeschoten met een kruisboog en heeft nood aan dringende medische hulp. 
Omdat er geen gsm-ontvangst is, gaat Joris hulp zoeken. Dan daagt Mike, het vriendje van Loes, op. Blijkbaar is 
hij de schutter, omdat hij zich gekleineerd voelt door de moeder van Loes die hun relatie sterk afkeurt. Loes trekt 
de pijl uit de wonde en de moeder bloedt dood. Joris keert zwaargewond terug. Hij is Mike tegen het lijf gelopen. 
Het komt tot een heftig gevecht tussen Mike en Joris. Mike slaat Joris halfdood en vlucht alleen weg.

Naast het psychologische aspect draagt ook de actie bij tot een razend spannend eindresultaat. De afgelegen locatie 
creëert een beklemmend en bevreemdend sfeertje, de personages van vlees en veel bloed maken het verhaal heel 
geloofwaardig. Het open einde zorgt ervoor dat het stuk wat langer dan gemiddeld blijft hangen. Let op, de vele 
actiescènes zullen de erg fysieke speelopdracht er niet makkelijker op maken. 
Liefst zonder pauze!
(WVL)

Van uitstel komt afstel.
Twee acteurs en een actrice leiden het stuk van een zekere Valerie Eyckmans in. Alleen komen ze niet tot het 
spelen van het stuk zelf. Ze nemen verschillende keren de draad opnieuw op, maar ze vervallen telkens opnieuw 
in discussies over sociale media, egocentrisme, privacy, menselijk contact en aanverwanten. Uiteindelijk komt 
het zelfs tot een ruzie tussen de twee mannen omdat de één de ander verdenkt een affaire te hebben met zijn 
vrouw. Het geplande stuk wordt uiteindelijk niet gespeeld en het publiek wordt naar huis gestuurd met een 
tegoedbon.

Deze toffe tekst blinkt op verschillende vlakken uit in originaliteit. Het is een soort vertelling door de acteurs, 
die niet transformeren in een personage maar ook niet zichzelf blijven. Het stuk nodigt uit om zelf persoonlijke 
dingen extra toe te voegen, zodat de schemerzone zelfs groter wordt. Met een stevige maatschappijkritische noot 
en de situatie doorgetrokken tot in het absurde. Deze hedendaagse tekst vraagt een vlotte, dynamische en zeer 
natuurlijke speelstijl. 
(WVL)

Een stuk over mensen die zoeken naar genegenheid en een nieuwe 
relatie.
De cursus ‘Flirten voor 55+’ is een groot succes. Uit alle lagen van de bevolking komen weduwen, weduwenaars, 
singles uit noodzaak leren hoe ze in contact kunnen komen met iemand die hun leven wil delen. Na een confron-
tatie met een veel te jonge cursusleider, haken ze af. Op een feestje achteraf besluiten ze om allen samen te gaan 
wonen. Deze gedachte sneuvelt volledig als ze ’s anderendaags nuchter zijn, behalve voor twee van hen. 

Het is een verhaal van proberen en het verstoppen van de eigen emoties. Het stuk is gebaseerd op de karakters 
die verschillend en confronterend zijn. De auteur zet echte mensen op het podium die samen een heel spannend 
verhaal maken. Een aanrader voor een iets oudere cast.
(FVDS)
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DINSDAG 14 APRIL 
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DE BLINDEN
DONDERDAG 16 APRIL
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BITTERSWEET AUGUSTUS

ZATERDAG 18 APRIL
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MARIA STUART
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