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Kies uit 30 
OPENDOEK-cursussen!

Cursus op maat
Organiseer je liever een cursus naar keuze in je eigen groep? 

Vraag dan een cursus op maat aan! Info en voorwaarden op 
www.opendoek-vzw.be > cursus op maat

Productiecoaching
Professionele hulp nodig bij een bepaald aspect van de 

komende voorstelling? Vraag dan een productiecoaching aan!
Info en voorwaarden op www.opendoek-vzw.be > coaching

Er zijn cursussen voor theaterliefhebbers van alle maten en soorten: beginnende spelers, acteurs 
die zich willen verdiepen in een bepaald aspect van theater, enthousiaste theaterjongeren, 
creatieve regisseurs die willen bijleren, grimeurs die hun techniek willen bijschaven, technici die 
bij willen blijven op vlak van licht, geluid, multimedia of  elektriciteit,…

In een OPENDOEK-theatercursus begeleidt een professionele docent je in je zoektocht naar een fijne 
theaterbeleving, of  dit nu vóór of  achter de schermen is. 

Alle info en inschrijvingen via www.theatercursussen.be. 

‘Hamlet’ – TG Streven 
© Dorien Coremans
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Theater heeft als fundamentele eigenschap dat het hier en nu gebeurt, 
niet zoals bij film die je in stukjes en brokjes opneemt, vast monteert, 
en achteraf  telkens opnieuw kan bekijken. Toneel is ‘eenmalig’, 
zoals elk moment in ons leven. Terwijl je dit leest, is de vorige zin al 
verdwenen en glijd je al door naar de volgende. Je kan het ‘ogenblik’ 
niet vasthouden, niet laten bestaan. Zelfs het herlezen is een nieuw 
moment. Dit is eigen aan onze eindigheid. Het leven start en schuift 
per seconde naar zijn einde. Hoe graag we het ook zouden willen 
vasthouden. Maar we gaan ons niet verdiepen in de techniek van 
‘mindfulness’, die bedoeld is om spanning en stress te verminderen 
door het trainen van het bewustzijn van het hier en nu. We willen 
alleen wat nadenken over die bezigheid die wij toneelspelen noemen. 
Die bezigheid heeft zelfs toeschouwers nodig die hier en nu aanwezig 
zijn, anders bestaat het niet. Zonder publiek geen theater. 
Sommige hedendaagse theatermakers concentreren zich wel erg 
sterk op dit fenomeen. Soms lijkt het of  ze schrik hebben dat zij iets, 
bijvoorbeeld een bestaande tekst, slechts reproduceren en dus niet 
origineel zijn, niet in het moment leven. Ze lijken gedreven door een 
soort twijfel, ze willen wat ze tijdens repetities hebben gevonden 
niet als iets ‘vast’ weergeven, niet fixeren, maar integendeel zolang 
mogelijk uitstellen, zelfs helemaal niet tonen. Het is alsof  ze voort-
durend onderweg willen zijn en nooit echt willen aankomen. Elke 
voorstelling zal anders zijn, moet verrassen, moet ter plaatse geboren 
worden, zelfs met het risico van een mislukking…
Dit is niets nieuws. Sarah Bernhardt fulmineerde in 1932 al tegen 
acteurs die zochten naar een vaste, herhaalbare manier van expressie. 
En veel vroeger (1773) had Denis Diderot in zijn ‘Paradoxe sur le 
comédien’ het al over het onderscheid tussen acteurs die een ingeoe-
fend model speelden en acteurs die de ene voorstelling schitterend 
waren en de andere bar slecht. 
Wat doet een amateur toneelspeler met zulke overwegingen?
Misschien is hij al tevreden als hij tijdens de voorstelling een groot 
deel van zijn met veel moeite ingeoefend personage op de scène 
kan brengen. Misschien is de reële ervaring dat elke voorstelling 
inderdaad anders verloopt, voor hem voldoende, en heeft hij geen 
behoefte aan  filosofische bespiegelingen hieromtrent. Misschien 
moet hij niet zo nodig op zoek naar die voor hem soms wat kunst-
matige twijfel, en is zijn natuurlijke onzekerheid omtrent zijn 
technisch kunnen voldoende om telkens fris voor het voetlicht te 
komen. Misschien beseft hij dat zelfs oude verhalen die nu en hier 
verteld worden, een nieuwe of  minstens toch vernieuwde interpre-
tatie meebrengen. Misschien heeft hij geen behoefte aan zwalpen 
op de baren, maar zoekt hij liever met zijn eventueel wat gebrekkig 
kompas, samen met zijn kompanen, naar een afgesproken haven. 
Hij weet immers dat toneelspelen geen honderd procent veilige 
bezigheid is, dat elke avond een mislukking om de hoek loert. Hij 
hoort en voelt de reacties van zijn publiek die hem vooruit stuwen of  
tegen dewelke hij naar best vermogen moet opboksen. Hij voelt aan 
den lijve dat hij hier en nu staat te stotteren, te zweten en te puffen. In 
die realiteit beleeft hij - dankzij een hele ploeg medewerkers en een 
al dan niet enthousiast publiek - gelukzalige momenten. In dat besef  
vallen ze na elke voorstelling in elkaars armen. Hij is de kunstenaar 
van het breekbare, het kwetsbare, en de bescheidenheid. Daarom wil 
hij als liefhebber, als amateur, naast zoveel andere bezigheden ook 
toneelspelen. Want wat ken je hier en nu van toneel, als je alleen maar 
toneel kent?

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Hier en nu

“ Een 

 liefhebber 
is de 

kunstenaar 
van 

 het breekbare.”
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Le Bourgeois Gentilhomme - De Reynaertghesellen
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Moet je dan uit respect voor de auteur 
de tekst behouden en het toneelstuk 
‘authentiek’ brengen of  speel je in op 
de huidige tijdsgeest, verwachtingen en 
mogelijkheden. Een discussie hierover 
vertrekt uiteraard van de doelstellin-
gen die een theatergroep, een bestuur, 
een regisseur zich stellen. Zo worden 
oude kluchten nog steeds gespeeld en 
ontstaan er ook nieuwe kluchten: vanuit 
bewerkingen van oud materiaal of  
vanuit nieuwe inspiratie. Hoe vinden 
vraag en aanbod elkaar? Op de (theater)
markt natuurlijk. Toch is de zoektocht 

vaak lang en intensief. Het bracht ons 
langsheen een regisseursbrunch in 
Hasselt, de OP&doek informanten, een 
lange babbel met Jeroen Maes, auteur 
van kluchten, regisseur en artistiek 
leider van ‘Het Prethuis’, en een bezoek 
aan de theaterbib. 

DAT IS GEEN KLUCHT, 
MAAR EERDER EEN KOMEDIE. 
Wanneer spreken we van een klucht, een 
komedie of  een blijspel? 
Jeroen Maes houdt het simpel. “Een 
klucht is een theatertekst die als enige 

bedoeling heeft om het publiek voortdu-
rend aan het lachen te brengen.” Auteurs 
Ray Cooney en Feydeau fungeren als rol-
modellen. Wanneer een theatertekst ook 
wil ontroeren, een morele boodschap 
wil meegeven, spreken we beter van een 
komedie of  een tragikomedie. ‘Paradijs-
vogels’ van Gaston Martens, met een 
portie moraliserende levenswijsheid, is 
volgens Jeroen niet echt een klucht.
Luc Brauwers van de theaterbib voegt er 
aan toe dat een klucht enerzijds vertrekt 
van herkenbare dagdagelijkse situaties 
maar dan wendingen krijgt die zich in 

Er is een markt 
voor kluchten.
Bernard Soenens     

Kluchten worden veel gespeeld in het 
amateurtheater. Nog altijd. Amusement ligt 
aan de basis. Het publiek wil lachen. Nostalgie 
en herinnering aan grote successen doen oude 
kluchten overleven. Hoe pak je dat aan? 
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“ Oude kluchten hebben  
te veel tekst.”

Le Bourgeois Gentilhomme - De Reynaertghesellen
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

het werkelijke leven onmogelijk kunnen 
voordoen. Als het publiek wordt meege-
zogen door het geloofwaardig spel van 
de acteurs, is het succes en dus ook de 
lach gegarandeerd.
Voor het publiek en de theatergroepen 
maakt het niet veel uit als de hoofd-
doelstelling ‘een lachend publiek’ maar 
gehaald wordt. Voor een goede service 
probeert de theaterbib wel onderscheid 
te maken. Een komedie kiest dan voor de 
fijnere humor.
Ellen Asaert, coördinator van de theater-
bib, beklemtoont dat de theaterbib zich 

baseert op wat de auteur zelf  aangeeft 
op de titelpagina van zijn theatertekst. 
“De medewerkers lezen zelden theater-
teksten om dan het genre vast te leggen. 
We baseren ons liever op bronnen. Het 
hanteren van een genre-indeling wordt 
ook permanent herdacht. Zo denken 
we er nu aan om de mogelijkheid in 
te bouwen meer dan één genre toe te 
kennen. Een theatertekst kan bijvoor-
beeld een komedie zijn en tegelijk 
muziektheater.”
Merkwaardig is dat bib-klanten vragen 
naar ‘iets om te lachen’ of  sterker ‘iets 
om écht mee te lachen’ en nooit vragen 
naar een klucht. Dat heeft allicht te 
maken met de pejoratieve bijklank van 
het woord klucht. Ook Ruud De Ridder 
noemt zijn toneelwerken blijspelen.

EEN MOEILIJK GENRE
“Klucht is een genre dat nogal eens stief-
moederlijk behandeld wordt. Het is voor 
veel groepen net iets te vanzelfsprekend. 
Het ‘lijkt’ immers niet zo moeilijk en er 
is een ruim publiek voor. Het schoentje 
knelt echter bij het inschatten van het 
werkproces om een klucht goed op scène 
te brengen. Het vraagt een hoge graad 
van afwerking, een goede timing, een 
stevig tempo, een goede typering en een 
inspirerende en fantasievolle enscene-
ring. Een goed resultaat bereik je pas 
na een intensieve en geconcentreerde 
repetitieperiode.” aldus Jeroen Maes.

HET PUBLIEK SUPPORTERT.
Precies. Dat vereenvoudigt de opdracht. 
In een lokale theatergroep kent het 
publiek de meeste acteurs ook in het 
dagelijks leven. Ze zien de acteurs op 
straat, bij de bakker, op café en in het 
verenigingsleven. Op het podium zien 
toeschouwers hun dorpsgenoot in een 
ongewone en ook nog eens onmogelijke 
situatie. Dat werkt op de lachspieren. 
Het kan voor de acteur ook aanleiding 
zijn tot overacteren. Als je als buiten-
staander zo’n voorstelling meemaakt, 
dan snap je soms niet waarom het 
publiek lacht.  

KIEZEN UIT EEN RUIM AANBOD
Kluchten hebben amusement als doel-
stelling. Maar in het uitgebreid aanbod 

kan je toch diverse niveaus onderschei-
den afhankelijk van de benadering door 
de auteur. 
Ellen vertelt: “Uitgeverijen en auteurs-
rechtenbureaus maken zo goed als 
geen selectie op basis van kwaliteit. Een 
auteur kan ook in eigen beheer theater-
teksten publiceren. De theaterbib heeft 
als opdracht alle theaterteksten aan te 
bieden. Wat de klant vraagt, krijgt hij. De 
selecties en keuzes moet de theatergroep 
en/of  de regisseur zelf  maken. Er bestaat 
wel een natuurlijke selectie. Veel nieuwe 
theaterteksten verwerft de theaterbib 
digitaal. De tekst wordt afgedrukt als hij 
ontleend wordt. Als je het zo niet doet, 
werk je meer aan een archief. Daar zijn 
andere instellingen beter geschikt voor. 
De invalshoek van de auteur kan 
je aflezen uit zijn theatertekst. De 
rijmende, vaak erotisch geladen titel 
geeft niet alleen info over het genre, 
maar geeft ook nog eens een groot deel 
van de plot en het karakter van het 
hoofdpersonage prijs. Titels hebben 
dus duidelijk een commerciële waarde. 
Andere titels laten meer over aan de 
fantasie. Toppers als Ray Cooney, Neil 
Simon en Claude Magnier hebben een 
fijnere vorm van humor.”  
Verrassend is dat je voor kluchten ook 
terecht kan bij auteurs van wereldniveau 
zoals Dario Fo, Anton Tjechov, Herman 
Heijermans, Garcia Lorca. Een kans voor 
wie nieuwe wegen wil bewandelen.

EEN VOLLE AVOND AMUSEMENT 
Veel kluchten hebben een behoorlijk 
lange speelduur. Ze zijn geschreven op 
de klassieke indeling van drie bedrijven 
met één of  twee pauzes. Samen goed 
voor drie uur amusement. Vorige gene-
raties auteurs schreven breedvoerig met 
veel uitleg en een lange aanloop naar 
de climax van een gag. Vandaag leven, 
werken en kijken we aan een ander 
ritme. 
Auteur Jeroen Maes startte zijn schrij-
versloopbaan met het bewerken van 
‘Boeiing, Boeiing’ van Marc Camelotti. 
Deze klucht vertrekt vanuit een leuke 
situatie en heeft een goede basisstruc-
tuur. Jeroen zette de hakbijl in de lange 
tekst en zorgde voor een steviger tempo 
en een snellere opeenvolging van de 
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woordspelingen en de gags aangepast 
aan een publiek dat gewoon is aan TV, 
film en sociale media.  
Dat geldt ook voor de klassieker ‘Slisse 
en Cesar’. Er zit behoorlijk wat visuele 
humor in maar er mag best geschrapt 
worden. Je moet het wel ‘in de jaren 
’50’ spelen. De personages behoren tot 
ons cultureel erfgoed en blijven niet 
overeind als je ze naar vandaag transpo-
neert. Dan kan je beter zelf  een nieuw 
stuk schrijven.   
De ideale speelduur is, volgens Jeroen 
Maes, 100 minuten. Twee delen van 
respectievelijk 60 en 40 minuten met 
tussenin een pauze. Het is een moeilijke 
oefening, want foute lezing van de tekst 
kan ervoor zorgen dat je ‘essentiële tekst’ 
schrapt.

PAUZE, EEN BELANGRIJK ONDERDEEL 
In het professioneel theater duurt een 
voorstelling vandaag hooguit een uur tot 
anderhalf  uur en is de pauze zo goed als 
afgeschaft, tenzij uitzonderlijk in een 
theatermarathon. Jongerenvoorstellin-
gen hanteren dezelfde limiet. Wil je dus 
een jonger publiek, dan kan je beter de 
speelduur beperken.
Een volavondvoorstelling in het ama-
teurtheater voorziet meestal een pauze. 
Soms zijn de drankjes op voorhand 
besteld en vinden toeschouwers elkaar 
onmiddellijk aan een tafeltje om hun 
mening over de voorstelling te venti-
leren of  eerder nog om bij te praten. 
Jeroen Maes houdt van de komedie of  
klucht met een climax na een uur, een 
pauze en een tweede deel van 40 à 45 
minuten. Het gaat ook om de noodza-
kelijke barinkomsten, ook al twijfelen 
sommige penningmeesters. Het drank-
verbruik voor en na de voorstelling kan 
even rendabel zijn.

EEN KLUCHT IS BEELD.
Het productieproces start meestal 
met het lezen van de theatertekst. Bij 
kluchten is dat vaak veel tekst. Soms 
is dat ten koste van het beeld. Er zijn 
acteurs die vinden dat de voorbereiding 
er op zit als ze hun tekst gememoriseerd 
hebben. Om een klucht goed te spelen 
is het ook belangrijk om het visuele op 
te zoeken, zowel in het acteerspel als in 
het decor. Het kan een uitdaging zijn 

om tekst te schrappen en om te zetten 
in een beeld of  in beweging. Zoek het 
visuele op, zeker in de humor. Dat 
bewijst Jeroen Maes, als acteur in ‘Boer 
zocht vrouw’. Met zijn ranke lijf  tovert 
hij menig acrobatisch nummertje op de 
speelvloer, zelfs atypisch voor een boe-
renknecht. Wat visueel is, hoeft niet ook 
nog eens verwoord te worden. Dat doet 
de verbeelding op een andere manier 
werken.
En het decor? Een klucht speelt zich 
vaak af  in de huiskamer met meubilair 
en aankleding naargelang het tijdska-
der. Behoud je dat kader of  maak je het 
tijdloos? Werk je in een afgewerkt decor 
of  maak je het suggestief?
Het vertrouwd scènebeeld keer je voor 
de toeschouwer helemaal om door op 
locatie te spelen. Een uitdaging op zich.   

EEN KLUCHT IS WOORD. 
Herkenbaarheid is een belangrijke 
meerwaarde. Het helpt als de taal van 
de acteurs zo dicht mogelijk bij de taal 
van het publiek ligt. Zo wordt een stuk 
dat te Hollands klinkt, best vervlaamst, 
of  maakt het AN beter plaats voor het 
lokale dialect. Sommigen menen dat 
komedies in het AN gespeeld worden 
en kluchten in het dialect. Jeroen vindt 

JEROEN MAES

Jeroen Maes groeide op in West-
Vlaanderen, kreeg het theatervirus mee 
via zijn vader Oswald die o.a. speelde 
bij Theater Antigone en regisseerde in 
het amateurtheater. Jeroen studeerde 
in 1993 af  aan de kleinkunstafdeling 
van Studio Herman Teirlynck. Hij 
maakte twee cabaretprogramma’s, 
deed veel TV-werk voor VTM, speelde 
in Music Hall-producties als ‘Amadeus’, 
‘Boeiing Boeing’ en ‘Fawlty Towers’. 
Hij vond ook zijn weg als regisseur 
in diverse amateurgroepen. De 
jongste jaren startte hij met een eigen 
theatergezelschap ‘Het Prethuis’ 
en focust zich als auteur, regisseur 
en acteur op kluchten. Hij schreef  
‘Van kwoad nor erger’, ‘De Latste 
Kanse’, ‘Komen (vre)Eten’ en ‘Boer 
zocht vrouw’. Op stapel staan ‘De 
Quaghebeurs’ en ‘Dubbeldate’. 

Le Bourgeois Gentilhomme - De Reynaertghesellen
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine
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het dialect een dankbaar middel omdat 
het sappig klinkt en de herkenbaarheid 
bevordert tegenover het eerder afstan-
delijke AN. 
Moet je het verhaal van een bestaande 
klucht moderniseren of  actualiseren? Je 
maakt hier een moeilijke keuze tussen 
het aantrekkelijke van authenticiteit 
en het herkenbare van een eigentijdse 
bewerking. 

NIEUWE KLUCHTEN
Sommige theatergroepen hebben geen 
boodschap (meer) aan oude kluchten 
(zie poll) en zoeken nieuw materiaal. Er 
zijn meer dan voldoende auteurs, zowel 
in Vlaanderen als in het buitenland, die 
instaan voor het nodige aanbod. Aan de 
leescomités, regisseurs en bestuursleden 
om de kwaliteit te beoordelen. De vraag 
is immers éénduidig: “We willen een 
goed verhaal.”
We lazen ‘Van kwaod tot erger’ en ‘De 
latste kanse’ van Jeroen Maes en zagen 
een voorstelling van ‘Boer zocht vrouw’. 
Een beetje verrassend zet hij het etiket 
‘komedie’ op zijn titelblad, terwijl 
het duidelijk theaterteksten zijn “die 
als enige doelstelling hebben om de 
toeschouwers  te doen lachen.” Hij heeft 
de schrijftechniek onder de knie om met 
verwarringen, versprekingen, persona-
gewissels en een intensieve grapdicht-
heid de toeschouwers (voortdurend) aan 
het lachen te krijgen. Diverse deuren 
naar inkomhall, keuken, slaapkamer, 
bureau geven de personages de kans om 
te voorschijn te komen of  te verdwijnen 
en medespeler en publiek te verrassen. 
De woordspelingen en situatiehumor 
flirten met het evenwicht tussen origi-
naliteit en goed fatsoen. Tot zover dus de 
universele wetten van de humor. 
In welke mate is dit dan een ‘nieuwe 
klucht’? De speelduur is beperkt tot 
100 minuten en het aantal personages 
tot vijf. Hierdoor blijft de auteur bij 
de kern van de zaak. Postbode, agent, 
burgemeester, notaris komen in het stuk 
niet voor. De pastoor is vervangen door 
de relatietherapeut. De gezinssituatie 
wordt opengetrokken. Overspel en uit de 
echt scheiden zijn openlijk aan de orde 
en het getrouwd koppel wordt omringd 
of  bedreigd door homofilie, transseksu-
aliteit, sm-toestanden. De telefoon blijft 

een belangrijk communicatiemiddel, 
maar krijgt concurrentie van de gsm, 
internet en de sociale media. De vriend 
des huizes is gerekruteerd via facebook…
De auteur windt er geen doekjes rond. 
“Een klucht is een opeenstapeling van 
drama’s waar de acteurs extravert op 
reageren, weliswaar met waarachtig en 
doorgedreven spel. Dit spel zorgt er voor 
dat het publiek de meest onwaarschijn-
lijke situaties gelooft en er in meegaat. 
Bij minder goed acteerwerk blijft er niks 
over en wordt het gênant.” 
Jeroen geeft daarbij nog volgende tips:
• Een klucht vraagt een juist tempo. Dit 

staat niet voor het aframmelen van de 
tekst, maar wel snel inpikken en snel 
handelen.

• Een klucht vraagt discipline en een 
goede acteertechniek.

• De mise-en-scéne staat in functie van 
het tempo, de komische situatie, de 
visuele humor, het meekrijgen van het 
publiek.

• Je lichaamstaal moet iets vertellen ook 
zonder dat je tekst hebt.

• De situatie spelen is luisteren naar je 
medespeler, verwerken wat hij zegt en 
daarop reageren vanuit je personage.

• De juiste timing zoeken afhankelijk 
van je personage en hoe hij reageert 
op de situatie.

• Tekstkennis spreekt voor zich.  

EVOLUEREN BINNEN AMUSEMENT:  
HET KAN.
Theatergroepen die amusement hoog in 
het vaandel houden, worden nogal eens 
opgezadeld met de boodschap om eens 
`iets anders` te spelen. Een theatergroep 
moet immers evolueren. Voor wie 
telkens weer volle zalen trekt en een 
tevreden acteursploeg heeft, is dit vaak 
een vreemde boodschap. Hebben we hier 
geen én-én verhaal? Zo ja, dan klinkt de 
boodschap minder betuttelend en geeft 
het kansen om als groep te evolueren 
binnen de eigen doelstellingen en keuzes 
te maken in het ruime aanbod van 
komedie en blijspelen. 

“ Een klucht is een  
opeenstapeling van drama’s.”

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.

“OUDE KLUCHTEN” 
SPELEN WE …

 
… om de garantie van publiek succes

 

… om de nostalgie en de herkenbaarheid

 

… om de toegankelijke humor 

 

… na bewerking en actualisering

 

… vandaag niet meer

11%
4%

11%

29%

42%

Aantal respondenten: 205

Zin gekregen om een klucht te spelen? 
Alle vermelde titels (en nog vele 
andere) kan je raadplegen en ontlenen 
via www.theaterbib.be/kluchten.

7



Muziek en 
theater    

Brassed Off (1996) is een knappe film van 

Mark Herman met Pete Postlethwaite en Ewan 

McGregor in de hoofdrollen. Het vertelt het 

verhaal van een mijnwerkersfanfare in een 

Engels stadje ten tijde van de mijnwerkersslui-

tingen. Regisseur Stefaan De Cloet verplaatste 

dit verhaal naar Winterslag bij Genk, voor een co-

productie van de koninklijke toneelkring Willen 

Is Kunnen en de koninklijke fanfare Sint-Cecilia 

De Zwaan. De muziek is prominent aanwezig in 

de voorstelling (Danny Boy, Ouverture Willem 

Tell, enz.), en als de mijn sluit, stopt ook de 

fanfare.

Bohemian Productions uit Sint-Niklaas bevestig-

de haar goede reputatie als het op amateurmu-

sical aankomt met hun creatie van Jekyll & Hyde 

- de musical, in een regie van Lieven Debrauwer. 

Dat is geen sinecure, als je weet dat het boek 

van Robert Louis Stevenson, geschreven in 1886, 

een klassieker is uit de Engelse literatuur en een 

schoolvoorbeeld van de gothic novel, naast Fran-

kenstein en Dracula. In het jaar 1887 verscheen 

de eerste toneelversie en ondertussen zijn er al 

123 filmversies van het boek. Lieven Debrauwer 

verplaatst de handeling naar vandaag. Dokters 

Kurt Velghe

Zowel theater- als muziekfestivals tieren welig 
tijdens de zomermaanden. Wij bezochten een aantal 

theaterfestivals, en het viel op dat er nogal wat muziek 
aan te pas kwam. 

opera-deuntjes eigen teksten verzonnen worden. 

Wij hebben ons alvast kostelijk geamuseerd.

Othello is  een bekende tragedie (1603) van 

William Shakespeare. Het behandelt thema’s als 

liefde, jaloezie, ambitie en wraak, maar vooral 

hoe deze menselijke passies de val van een 

nobel man kunnen veroorzaken. In de versie van 

Toneelgroep Maastricht (gezien op TAZ#2015) 

worden de hoofdrollen vertolkt door Koen De 

Sutter (Othello) en Michaël Pas (Jago). Deze 

twee beroepsacteurs stonden nog nooit samen 

op de planken, maar spelen hier de rollen van 

hun leven en vullen elkaar perfect aan. Zonder 

zijn stem te verheffen, speelt Pas de bijna sym-

pathieke Jago die gewetenloos inhakt op Othello. 

De Sutter begint zelfzeker en grappig als hij met 

een zwart masker de contrabas bespeelt, het 

cliché van de zwarte man bevestigt en eindigt als 

een hoopje ellende in de laatste akte. Akkermans 

is geloofwaardig als Desdemona, de onschuld 

zelve, en Sluysmans zorgt voor de nodige ‘comic 

relief’ met zijn vertolking van Roderigo. Een 

sopraan en een pianist omkaderen de tekst met 

aria’s van o.a. Verdi.

Muziek boven dus bij al deze producties. 

Misschien moeten we toch de tijd nemen om nog 

ergens een echt muziekfestival mee te pikken, 

kwestie van onze culturele interesse zo breed 

mogelijk te houden. 

en verpleegsters lopen rond met smartphones en 

tablets. Brieven worden sms’jes en documenten 

worden digitaal bezorgd. Het minimalistische 

decor (een achterwand met verschillende 

openingen, die côté cour in de grond (de hel?) 

lijkt te verdwijnen) doet via licht- en kleurwis-

sels dienst als kliniek, labo of rosse buurt. Dit 

uitsluitend door een fantastisch gebruik van licht 

en kleuren. De kostuums zien er prachtig uit met 

vooral witte (kliniek) en zwarte (achterbuurten) 

accenten. De eerste transformatie van Jekyll 

tot Hyde is een hoogtepunt.  Het groengrijze 

jasje van Jekyll wordt binnenstebuiten gekeerd 

en wordt zwart. Zijn haar wordt door elkaar 

gehaald, het licht verandert en daar verschijnt 

het monster Mr. Hyde.  

Twee muzikanten en een cast acteurs en 

zangers zorgen voor een muzikale parodie op 

The Godfather. De Tjechische groep Kocovné 

Divadlo Ad Hoc brengt Il congelatore tijdens de 

internationale editie van Spots Op West. Buiten-

landers komen aan in Amerika op zoek naar hun 

‘American dream’. Amerika wordt gedomineerd 

door de maffia, die profiteert van het ijsjesver-

bod om ijsjes illegaal aan de man te brengen. 

(Een duidelijke knipoog naar de drooglegging in 

het Amerika van de jaren ’40.) De groep brengt 

hiermee een hilarische voorstelling in de vorm 

van een soort opera-musical waar op bekende 

‘Il Congelatore’ – Kocovné Divadlo Ad Hoc (Spot op West 2015) 
© Luk Dombrecht
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De magie van 
het acteren
Wat boeit mij bij een theateracteur? 
Een lastige vraag, ik durf  ze amper te 
beantwoorden. Het zou misschien de 
magie kunnen verbreken, het ongrijpbare 
grijpbaar maken. En alle analyses ten 
spijt is het een vraag die moeilijk te 
beantwoorden valt of  toch maar deels 
objectief  te benaderen. 

Eline Van de Voorde 

Al blijken voor mij enkele zaken evident. 
Zoals film- en televisieregisseur Ted 
Kotcheff (°1931) het verwoordt: “Je mag de 
acteur niet zien acteren.” Hoewel mecha-
nismen als de vervreemding bij Brecht en 
andere manieren van het doorbreken van 
de vierde wand ons er graag op wijzen dat 
we naar theater aan het kijken zijn, zie ik 
toch niet graag een acteur worstelen met 
zijn tekst of zijn rol. En hoewel acteurs zich 
niet per se moeten verdiepen in ‘method 
acting’, zie ik toch graag iemand spelen 
die zich zijn of haar rol heeft eigen heeft 
gemaakt, zich er bewust van is en het op 
geen enkel moment los laat. Authentici-
teit, al klinkt het wat cliché, is voor mij 
noodzakelijk. Een acteur die bewust met 
zijn personage bezig is, zonder dat ik het 
als publiek door heb. 

Wie het internet afschuimt of in boeken 
duikt, vindt een eindeloze lijst aan stel-
regels voor het goede acteren. De basis 
van een overtuigend acteur zou dan te 
reconstrueren zijn uit allerlei theorieën 
en acteerlessen, maar de impact van 
een acteur is pas echt compleet door de 

aanwezigheid van zijn publiek. En daarom 
is acteren in theater voor mij veel meer dan 
het strikt volgen van regels. Het hangt af 
van de smaak van de toeschouwer en diens 
voorkeur voor een bepaalde speelstijl. 
Bovendien is en blijft theater een moment-
opname waarbij de ‘mislukking’ altijd om 
de hoek schuilt. De ene avond kan het een 
meeslepend spektakel zijn, de volgende 
dag een wat magere performance. Ik moet 
mee zijn, er zin in hebben. De veelal stille 
interactie met mij als toeschouwer is van 
groot belang. Een acteur moet aanvoelen of 
ik als kijker mee ben en mij op sleeptouw 
nemen in zijn kortstondige fictie. 

Het is dan ook onmogelijk en nutteloos 
om hier een exhaustieve lijst te geven van 
briljante Vlaamse acteurs, maar enkele 
voorbeelden haal ik graag aan, omdat ze 
mij persoonlijk raken en om verschillende 
redenen in mijn lijstje van fantastische 
acteurs of actrices staan. Zo laat ik mij 
graag meeslepen door de zware en ietwat 
rauwe stem van Johan Leysen, of de 
krachtige stem van Viviane De Muynck. 
Beiden zijn geroutineerde acteurs die 

met zo’n overtuiging op de scène staan, 
dat ik door hun spel gemakkelijk word 
opgeslorpt. Deze ‘oude rotten’ in het vak 
worden terecht door velen geprezen, maar 
je hoeft natuurlijk geen jarenlange ervaring 
te hebben om het publiek te prikkelen. Zo 
zal ik mij het spel van Rebekka de Wit in de 
voorstelling ‘Heimat’ nog lang herinneren. 
Een vlotte praatster, die in een charmante 
openheid en eerlijkheid haar publiek 
verovert. Of Dominique Van Malder die 
door zijn energieke humor en charme als 
gespeelde underdog mij telkens weer doet 
lachen. 

De lijst is eindeloos lang, te lang, maar één 
actrice moet ik nog vermelden, namelijk 
Kristien De Proost. Hoe zij het publiek 
bespeelt, is wonderlijk. Het spel lijkt altijd 
eerlijk, alsof ze gewoon iets komt vertellen. 
Maar achter die waarachtigheid schuilt 
het besef van de fictie. Traag, subtiel en 
met humor schudt ze mij wakker. Ze laat 
mij voelen dat ik niet zomaar alles voor 
waar moet aannemen. Het is veel meer dan 
louter acteren, doen alsof. Het is bewust 
maken en doen nadenken. 

‘Lili en  Marleen’ TG Streven 
© Dorien Coremans
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toegang, balie, bar, zaal, toilet.
Guy: “Sanitaire voorzieningen zijn een 
belangrijk knelpunt. Een theaterbezoek 
duurt al gauw drie uur. Toiletgebruik hoort 
daarbij. Een mobiel toilet is een mogelijke 
oplossing. Er is een groeiend aantal 
gemeenten dat daarover beschikt.”

PLICHT EN ENGAGEMENT

Yiling: “Eigenaars en beheerders moeten 
hun infrastructuur toegankelijk maken. 
Dat is een maatschappelijke opdracht 
waarvan de uitvoering tijd vraagt maar 
wel structurele oplossingen biedt. Er zijn 
in de wereld baanbrekende voorbeelden 
genoeg die bewijzen dat toegankelijk 
bouwen en verbouwen mogelijk is.” 
Bart: “Met ‘Toegankelijk Vlaanderen’ 
willen we voor een ommekeer zorgen. 
Maar dat kunnen we niet alleen. Velen, 
ook toneelgroepen, hebben een rol te 
spelen. Het is soms een vicieuze cirkel. 
Organisatoren stellen dat er toch geen 
rolstoelgebruikers komen en de betrok-
kenen gaan ervan uit dat de locatie niet 
toegankelijk is, waardoor ze niet komen. 
Met goede communicatie kan je dat 
proberen te doorbreken: geef  informatie 
over de toegankelijkheid en geef  mensen 
vooral ook de kans om vragen te stellen 
en hun noden kenbaar te maken. “Wil je 
komen maar heb je vragen omwille van 
een beperking? Laat het ons weten.” Zo 
kan de organisator zich voorbereiden 
en het nodige doen in overleg met de 
betrokkenen. Mensen met een beperking 
moeten het gevoel hebben dat ze welkom 
zijn en dat ze een vraag kunnen stellen. 

AMATEURTHEATER EN MENSEN MET BEPERKING
Iedereen welkom

Dat blijkt al bij de opener van 
Guy: “Als ik reserveer voor 
een theatervoorstelling en ik 
zeg dat ik rolstoelgebruiker 

ben, doen mensen hard hun best om mij 
een plaats te geven. Ik heb nog nooit een 
voorstelling gemist. Ik heb wel al regies 
gerateerd omdat de repetitieruimte 
niet toegankelijk was. Als acteur zijn de 
problemen het grootst. Dat heeft allicht 
met de fantasie van de regisseur te maken. 
Op het conservatorium in Brugge heb ik 
rollen gespeeld van jonge minnaar tot 
King Lear. In het amateurtheater gaat dat 
niet. Doorgaans omwille van de typecas-
ting. Er staat immers in de brochure niet 
dat dat personage een beperking heeft…”   

DE INGESTELDHEID VAN DE BETROKKENE

Guy: “Ik heb een lichtgewichtrolstoel en ik 
ga er van uit dat ik overal binnen raak. Met 
een scooter of  een elektronische rolstoel 
is dat wel anders. Je moet een zekere 
goodwill opbrengen om de aangeboden 
service te aanvaarden ook als je via de 
keuken, de goederenlift of  een andere 
weg naar binnen geloodst wordt. Als je 
uit je rolstoel wordt gelicht en naar boven 
gedragen is dat lang niet vanzelfsprekend.”
Bart: “Soms hebben mensen met een 
beperking goed gecommuniceerd over 
hun wensen en noden en krijgen ze bij 
aankomst toch te horen dat de juiste 
service er niet is en dat ze beter terug naar 
huis gaan. Dan haken mensen soms voor 
lange tijd af.” 
Toegankelijkheid vraagt een hele ketting 
aangepaste voorzieningen: parkeerruimte, 

Het is trouwens zeer nuttig om toeganke-
lijkheidsinspanningen bekend te maken 
bij plaatselijke organisaties van of  voor 
mensen met een handicap.”

ZONES EN EFFEN VLOER

Yiling: “Samenzitten is soms een 
noodzaak, zoals voor doven en slecht-
horenden in de zone van ringleiding. 
Bij verbouwingen en nieuwbouw heb je 
echter vaak de kans om de voorzienin-
gen voor mensen met een beperking te 
integreren in een zaal. Zo kunnen mensen 
makkelijker samenzitten bij hun gezel-
schap.” Veel theatergroepen speelden 
vroeger in een platte (parochie)zaal, waar 
je vanaf  de vijfde rij nog nauwelijks zicht 
had op het podium. Het kijkcomfort kan 
worden verhoogd door het plaatsen van 
een oplopende zittribune. Losse stoelen, 
het ontbreken van leuningen en noodlicht, 
en te hoge treden blijven pijnpunten, zelfs 
voor valide mensen.
Bart: “Het is ook belangrijk goed na te 
denken over de toegankelijkheid van tij-
delijke constructies. De Intro-werking van 
‘Toegankelijk Vlaanderen’ kan je daarbij 
helpen. Bij Intro hebben we bijvoorbeeld 
oprijplaten om kleine niveauverschillen 
te overbruggen en sommige provincies 
verhuren grote hellende vlakken voor 
grotere hoogtes. Een toegankelijke zaal 
komt trouwens alle toeschouwers ten 
goede.”
Guy: “Iedere theatergroep weet dat de 
provincie spots uitleent. Haast niemand 
weet dat je er ook een hellend vlak kan 
huren.”

Bernard Soenens

Iedereen is welkom. We hebben graag een volle zaal. OP&doek 
onderzoekt of  mensen met een beperking ook de weg vinden. 

In de twee vorige edities lag de focus op mensen met een 
visuele en auditieve beperking. Als sluitstuk staan de mensen 

met een motorische beperking centraal. Aan tafel zitten 
Bart, Yiling en Tine van ‘Toegankelijk Vlaanderen’ en Guy, 

regisseur, toeschouwer en rolstoelgebruiker. Een gesprek over 
hoe het amateurtheater en mensen met een beperking elkaar 

kunnen vinden en hoe noodzakelijk de dialoog is. 
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10 tips voor TOEGANKELIJKE 
infrastructuur

1. Hou rekening met alle onderstaande 
punten, want toegankelijkheid vraagt 
een ketting aan voorzieningen.

2. Voorzie duidelijke bewegwijzering in 
de omgeving en het gebouw, ook bij 
tijdelijke faciliteiten.

3. Voorzie voldoende voorbehouden en 
aangepaste parkeerplaatsen zo dicht 
mogelijk bij de toegang.

4. Voorzie - indien haalbaar - voorrijd-
mogelijkheid en informeer over de 
bereikbaarheid via openbaar vervoer. 

5. Voorzie een drempelloos pad tot aan de 
toegang.

6. De toegang zelf moet drempelloos zijn 
en kies de meest geschikte toegang.

7. Organiseer het evenement op de gelijk-
vloerse verdieping als er geen lift is. 

8. Voorzie voldoende circulatieruimte en 
vrije ruimte. 

9. Gebruik onderrijdbare tafels (geen 
centrale poten) voor rolstoelgebruikers. 
Vermijd het exclusieve gebruik van te 
hoge tafels.

10.Voorzie aangepast sanitair door 
eventueel  een toegankelijk mobiel 
toilet te huren.

Hoe toegankelijk is Vlaanderen? 
Overzicht van de gescreende gebouwen:  
www.toevla.be
Wenkenblad toegankelijke cultuurcentra, 
een praktische leidraad om de 
toegankelijkheid van cultuur- en 
gemeenschapscentra te verhogen: 
www.gelijkekansen.be < toegankelijke 
gebouwen 
Tips en checklists i.v.m. toegankelijkheid 
van evenementen: www.intro-tools.be

Toegankelijk Vlaanderen
De werking van Intro is gefuseerd in 
‘Toegankelijk Vlaanderen’. 
Meer info: www.intro-events.be 

“ Dialoog is  
een must.”

Naamloze gebeurtenis – Multatuliteater(Spot op West 2015) 
© Katleen Clé
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Johan Wynants

Theaterfotografie, een varkentje dat moeilijk te wassen is of  
niet? Misschien hebben al velen hun tanden er op stuk gebeten 

en houden ze het, na de zoveelste teleurstellende resultaten, 
voor bekeken. Met goed materiaal en wat elementaire weetjes 

geraak je echter al een heel eind. 

HET THEATER IS OVER, 
DE FOTO BLIJFT.

`Vrouwenstaking’ – Kunst en Geest
© Johan Wynants

“ Een moment komt nooit terug!”
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De omstandigheden in een theaterzaal zijn 
in de meeste gevallen niet te vergelijken 
met die van buiten. In een theaterzaal 
wordt bijna steeds met spots gewerkt, vaak 
is het er
relatief  donker, dat maakt het fotograferen 
moeilijker maar vooral ook boeiend en 
uitdagend. Schaarse belichting die accenten 
legt op plaatsen en gebeurtenissen  schept 
een sfeer, die jij als fotograaf  moet zien 
vast te leggen. Want meer nog dan de 
werkelijkheid moet een foto vooral de sfeer 
weergeven.

THEATER
Het leuke aan theaterfotografie is het feit 
dat op enkele uren bijna alle emoties de 
revue passeren; blijdschap, verdriet, woede, 
wanhoop, verliefdheid. . . Als fotograaf  
krijg je niet vaak de gelegenheid om op zo’n 
korte tijd zoveel uitgesproken emoties vast 
te leggen.
Best ga je vooraf  al eens naar een doorloop 
van de productie kijken, zo weet je wanneer 
welke scène komt en welk licht waar valt.  
In de meeste gevallen neem ik de foto’s 
tijdens de generale repetitie. Kledij en 
decor zijn dan in orde en ik vraag meestal 
ook aan de regisseur of  ik op de scène 
mag, zonder daarbij de spelers in hun spel 
te hinderen. De ervaring leert me dat de 
spelers doorgaans nog niet eens merken dat 
je foto’s neemt.

MATERIAAL
Met een smartphone of  een pocketca-
mera kan je best wel leuke foto’s nemen. 
In theateromstandigheden bots je echter 
al snel tegen de beperkingen van zulke 
toestellen. Ze hebben een te kleine sensor 
en een kleine lens, bovendien hebben ze 
meestal een ontspanvertraging, zodat bij 
het afdrukken de foto een fractie (0.3 – 0.6 
s) later wordt genomen. In vele gevallen 
is dat nefast, omdat je zo nooit het juiste 
moment kunt pakken. De basis zou een 
degelijk spiegelreflex toestel moeten zijn 
met een lichtgevoelige lens. Belangrijk 
is dat je fototoestel weinig ruis geeft bij 
beperkt licht. Bij wat oudere toestellen 
begint de ruis op 800 – 1600 iso en loopt 
de resolutie terug. Recente toestellen 
echter, meestal full frame, geven tot 12800 
iso nog uitstekende resultaten en weinig 
ruis, maar we praten dan over toestellen 
van 2000 euro en meer, ze hebben wel 
tien keer zo weinig licht nodig. Als lens 
gebruik ik standaard een lichtgevoelige 
24-70 zoomlens met een opening van 2.8 
over het ganse bereik. De lens beschikt 
ook over vibratiereductie, zodat je met vrij 
lage sluitersnelheden (1/15 – 1/30) toch nog 
scherp uit de hand kunt trekken omdat het 
systeem de kleine trillingen van je handen 

opheft. Ik heb zelden behoefte aan een 
telelens en fotografeer nooit met statief  
omwille van de bewegingsvrijheid. Niet 
iedereen beschikt over het beste materiaal, 
ik ook niet. Ik fotografeer met een toestel 
van vijf  jaar oud, maar gecombineerd met 
een lichtsterke lens kan je toch behoorlijke 
resultaten halen. Trouwens, soms moet je 
van de nood een deugd maken. Zo kun je bij 
weinig licht, maar met een vaste hand, toch 
nog degelijke foto’s maken. De bewegings-
onscherpte van het onderwerp (door weinig 
licht en dus lange sluitertijd) in contrast 
met scherpe elementen geeft dynamiek 
aan de foto. Zelf  opteer ik veeleer voor een 
sprekende foto die technisch niet perfect 
is dan voor een technisch perfecte doch 
banale foto. Het lijkt een contradictie, maar 
dikwijls maak je de beste foto’s bij weinig of  
gefocust licht.

DOEN
° Fotografeer op automatisch en stel je 

maximum iso waarde (vb. 1600, nieuwe 
toestellen tot 12800) en minimum 
sluitersnelheid (vb. 1/30) in. Zo beperk je 
in zekere mate bewegingsonscherpte en 
digitale ruis. Alles zelf  instellen kost tijd 
en een moment komt nooit terug.

° Gebruik spotmeting op het onderwerp, 
indien dit alleen wordt belicht. Hierdoor 
is het onderwerp correct belicht, en blijft 
de omgeving donker. Bij matrix belichting 
zal het onderwerp overbelicht zijn. Matrix 
belichting gebruiken we als het ganse 
decor gelijkmatig wordt belicht.

° Neem voldoende foto’s (eventueel met 
andere instellingen).

° Ga ook, indien toegelaten, op de scène en 
zoek verschillende posities op. Fotografeer 
bv niet alleen de boze boer maar ook de 
verbaasde boerin in de achtergrond.

° Neem steeds een foto van het decor zonder 
spelers, en neem ook steeds een foto als de  
groep na de voorstelling het publiek groet.

° Fotografeer iedereen minstens één keer

NIET DOEN
° Fotografeer niet met (rechtstreekse) flits. 

Het slaat de foto plat en de sfeer is weg-
geflitst.

° Laat niet alle foto’s zien. Selecteer 
rigoureus en hou de beste over.

° Spelers geven zich bloot op de scène, 
soms zelfs letterlijk. Als fotograaf  blijf  je 
natuurlijk respectvol. Maak die ‘gevoelige’ 
foto’s niet publiek zonder toestemming 
van de gefotografeerde, hij of  zij heeft 
hierin het laatste woord.

FOTOBEWERKING
Over zin en onzin van fotobewerking zijn 
de meningen verdeeld. Zelf  vind ik het 
een enorme meerwaarde. Als je digitaal 

fotografeert kun je eigenlijk niet meer 
zonder fotobewerkingsprogramma. De 
referentie hiervoor is Photoshop, je kunt 
er praktisch alles mee doen. Het nadeel is 
dat het niet voor de occasionele gebruiker 
is, je moet je wel wat inwerken. Er bestaan 
echter ook een boel andere programma’s, 
die veel minder kennis vergen en goede 
resultaten geven. Het belangrijkste blijft 
natuurlijk het oog van de fotograaf. Soms 
laat de foto niet zien wat je wil laten zien. 
Met photoshop kun je deels de sfeer 
van de foto bepalen en accenten leggen. 
Ik optimaliseer praktisch elke foto met 
photoshop. De eenvoudigste maar ook 
belangrijkste handeling is het uitsnijden, 
waarbij je bepaalt welk deel van de foto 
behouden blijft, of  zo je wil, welk deel weg 
moet. Verder scherp ik de foto’s steeds wat 
op en pas ik soms contrast en belichting 
aan. Bedenk echter dat je van een slechte 
foto geen goede kunt maken, maar van een 
goede kan je wel een heel goede maken.

TIPS
° Bij hoge iso-waarden treedt digitale ruis 

op. In kleurenfoto’s valt dat op, vooral in 
grote egaal gekleurde vlakken. Door deze 
foto’s om te zetten in zwart wit valt dit 
minder op. In de plaats daarvan krijg je 
‘korrel’ in de foto wat voor een retrolook 
zorgt. Idem voor foto’s waarbij je de 
kleur niet goed krijgt, vooral blauw licht 
is moeilijk goed te krijgen.

° Soms zorgen spots ervoor dat de foto’s 
iets te oranje zijn, vooral te zien in het 
gelaat van de spelers. Als je de verzadi-
ging vermindert, oogt het geheel direct 
natuurlijker.

° Ook al heb je een perfecte kleurenfoto 
genomen, het omzetten naar zwart-wit 
kan soms een meerwaarde geven. Met 
photoshop kan je het contrast verhogen 
en het teveel aan grijs eruit halen, je 
krijgt dan krachtige, sprekende foto’s .

° Zorg ervoor dat je bewerkte foto’s 
ordelijk worden bijgehouden (best ook 
op een externe harde schijf). Ik bezorg 
steeds een CD met de foto’s en een 
dertigtal 20*30 formaat foto’s aan de 
PR van de kring, die ze opslaat in het 
archief.

Bedenk fotograaf, dat vanaf  het moment dat 
het laatste woord op de scène is gesproken, 
het applaus is verstomd en de restjes bier 
op de toog van het café zijn verschraald, de 
herinneringen aan dat prachtige theater-
stuk zullen vervagen, maar niet jouw foto’s, 
want zij houden niet alleen de herinnering 
levendig, ze vormen een belangrijk en 
vooral leuk document voor je amateurgezel-
schap, een document dat met de jaren alleen 
maar waardevoller wordt.
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Op het secretariaat staat de telefoon rood-
gloeiend voor allerlei praktische zaken. 
“Is er ook glutenvrij eten? Die voorstel-
ling moeten we dan verschuiven! Ja, maar 
die broodjes moeten naar Ieper. Staan 
de Chinezen nog in Rijsel?” Ondertussen 
vliegen de tickets de deur uit. In Ieper en 
in de witte tent verloopt de catering en 
het gulle tappen van gerstenat vlotjes. 
De spiegeltent is de ‘place to be’ voor een 
extra-drink en een danspasje.
En het treintje tjokt verder.    

Op 15 locaties - van het paradijselijke 
amfitheater tot in de kerk, van schuren 
over zaaltjes tot op het grasplein - zetten 
de minnaars van theater hun beste beentje 
voor. Met deelnemers die van overal 
komen. Van Venezuela tot China, van 
IJsland tot Korea, Japan, Polen en Georgië.  
De ‘International Amateur Theatre As-
sociation’ (IATA)- tenoren houden een 
tweedaags forum. OPENDOEK-voorzitter 
Rob Van Genechten wordt IATA-president. 
Proficiat, Rob! Zorg maar al voor de nodige 
visa, want leuke tijden breken aan. 

Onder ruime belangstelling toont een 
sterke openingsvoorstelling minister Sven 
Gatz waartoe amateurs in staat zijn. 150 
voorstellingen  volgen in een brede waaier 
van pakkend tot gewoon. Spots op West 
groeit uit tot een universele ontmoeting 
van zielsverwanten die geloven dat theater 
een prominente plaats heeft in de samen-
leving. In allerlei stijlen en genres spelen, 
zingen en dansen amateurs dat het een 
lieve lust is. De onderdompeling in andere 
culturen werkt verfrissend. 
En het treintje tjokt verder.

Opvallend zijn de talrijke jongeren. Ze 
confronteren de ouderen met het eigen 
verval en de veelbelovende  toekomst. 
Griet is er, en Saartje en Loreta en zovele 

anderen. Ze strooien hun talent kwistig 
rond en de toeschouwers drinken gulzig 
van deze zalige rijkdom. Nooit vergeet ik 
de vreemde ontmoeting met mysterieuze 
Lotte die zo maar over haar leven en 
theater komt vertellen. Contacten worden 
gelegd, adressen en telefoonnummers 
uitgewisseld. Foto’s, filmpjes en geschenk-
jes houden morgen de dierbare ervaringen 
levendig. “Yes, sir, these Belgian beers are 
really famous. We like them very much.” 
De oogjes worden met de dag kleiner.

Uiteraard verloopt niet alles vlekkeloos. 
Het is dan ook een immense opdracht.  
Problemen met transport naar Rijsel, 
locatie en afspraken; akkefietjes in een 
mega-evenement waaraan tientallen 
vrijwilligers met hart en ziel meewerken. 
Geen namen, het zijn er te veel. Ze wezen 
bedankt. Wie er niet was, heeft veel 
gemist. Westouter haalde het wereld-
nieuws niet. Het had wel eens gemogen. 
Laat het treintje nog lang verder tjokken.  

DIT WAS SPOTS OP WEST 2015
Van 7 tot 12 juli gonsde Westouter van 
het internationale amateurtheater. Spots 
op West 2015 was groter en bruisender 
dan ooit. 37 Vlaamse en 21 internationale 
groepen, uit twintig landen uit Europa, 
Afrika, Azië, Australië en Zuid-Amerika, 
speelden maar liefst 120 voorstellingen. 
Tegelijk vond in Ieper voor meer dan 150 
mensen van overal ter wereld het Forum en 
de Algemene Vergadering plaats van IATA, 
de internationale amateurtoneelkoepel.
Spots op West verwelkomde ruim 8.000 
bezoekers en bezorgde alle groepen en het 
Vlaamse en internationale publiek een nooit 
meer te vergeten festival in een uniek kader.

Herbeleef het festival en bekijk de video- 
en fotoreportages op 
www.facebook.com/spotsopwestfestival.

ER TJOKT EEN TREINTJE DOOR 
WESTOUTER.

Walter Samoy

Tal van talen klinken hemelwaarts. Bedrijvigheid gonst 
luider dan een hoop gezonde bijenkorven. De inzet van 
honderden bezetenen doet de zon overdadig stralen. 
Twintig buitenlandse en veertig Vlaamse groepen zorgen in 
Westouter voor een unieke editie van Spots op West 2015.
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Scherven brengen 
geluk?

Johan Van Holderbeke

Het eerste dat me te binnen schiet is een 
klink die niet goed vast zit aan de deur 
zodat je daar plots met die klink in je 
handen staat. 
Dan is het hopen dat er nog andere 
uitgangen zijn of dat er toevallig een klus-
jesman in die scène meespeelt die de klink 
meteen ook kan repareren alsof het tot zijn 
rol behoort. 

Marleen Korthoudt

Er viel eens een spiegel van de muur. Ik 
zag het gebeuren maar mijn tegenspeler 
stond er met zijn rug naartoe. Hij schrok 
behoorlijk. We kregen zowaar ook nog 
de slappe lach. Gelukkig was het een 
komedie. 

Edwin Vandermeeren

In de thriller ‘De Spooktrein’ bij Toneel De 
Linde Lembeek, sloeg een acteur de deur 
ooit eens met zoveel ‘passie’ dicht, dat ze 
nadien niet meer open kon. Tot overmaat 
van ramp had de wachtzaal van dit 
spookachtig stationnetje maar één deur. 
Geen enkele speler die op de scène stond, 
kon er nog af. Geen enkele speler die op 
moest, kon nog ‘op’.  
Een ter-hulp-snellende decorploeg met 
een mega-efficiënte koevoet bracht 
soelaas,... zonder dat het publiek zich ook 
maar van iets bewust was. 

Wim Loots

Mijn verhaaltjes over gebroken kruiken 
zijn te banaal en die over gebroken polsen 
en armen zijn te pijnlijk. Ik heb in de 
bar wel al heftige woordenwisselingen 
meegemaakt van jaloerse partners die de 
strelingen op de scène iets meer dan sug-
gestief vonden.
Verhalen over gebroken relaties zijn lekker 
pikant maar nogal gevoelig. Beter om die 
met rust te laten.

Kurt Velghe

Er worden uiteraard vaak harten gebroken 
op scène. Denk maar aan Romeo die zijn 
hart voelt breken als Julia voor dood op 
bed ligt. Of het hart van Fanny dat breekt 
als Marius uiteindelijk toch zijn grote 
droom najaagt. Ook in ‘Closer’ breken 
nogal wat harten, maar dat hebben de 
personages vooral aan zichzelf te danken. 

Anoniem

In Toneel Heverlee speelden we ‘Engelen 
op het dak’. Een van de acteurs moest 
door een raam over een dak binnenkomen, 
maar i.p.v. het vaste stuk van het decor te 
gebruiken, stapte hij op een stuk decordak 
dat gewoon in ‘unalit’ gemaakt was met 
het gevolg dat onze ‘engel’ met hebben en 
houwen door het decor viel en op de grond 
donderde, gelukkig achter het decor en 
zonder lichamelijke schade.

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

Gwen Deprez

In ‘Een haar in de soep’ moest een 
zogenaamde  sterrenchefkok een heerlijk 
ontbijt met eieren klaarmaken: als ervaren 
kok moest hij dan in elke hand een ei 
nemen en die op de rand van de pan 
gelijktijdig breken om zo de eitjes in de 
pan te laten glijden… Ik heb tijdens die 
opvoeringen meer eierschaal gegeten dan 
de perfecte ‘sunny side up’ die het moest 
voorstellen…

Nicole De Sagher

Tijdens onze voorstellingen gebeurt al 
eens een en ander: revolvers die niet 
werken, spullen die van de tafel rollen en 
in het publiek terechtkomen, bedden die in 
mekaar zakken.
Erger wordt het wanneer het decor min of 
meer in duigen valt. Zo zwaait een actrice 
nogal eens hardhandig met ramen, deuren 
en deurklinken. En vermits voorkomen 
nog steeds beter is dan genezen, wordt 
onze decorploeg steeds extra verwittigd 
wanneer deze actrice gecast wordt.

Anoniem

Ooit viel er een schilderij van de muur. 
Het publiek begon te lachen, maar zonder 
verpinken hing een medeacteur  het schil-
derij terug aan de muur. 
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Dat er in de regio spanningen 
zijn, is een understatement. 
Schermutselingen, aanslagen, 
een uitzichtloos conflict. En 

toch zijn daar mensen die verandering 
willen, aan beide kanten. Een opval-
lende groep is ‘Combatants For Peace’: 
een groeiende groep Israëli's die tijdens 
hun lange, verplichte legerdienst in de 
vuurlinie tegen de Palestijnen hebben 
gestaan, en nu de oorlogsretoriek achter 
zich hebben gelaten om zich volledig in 
te zetten voor geweldloze acties, samen 
met de Palestijnen. Zo zijn er de regel-
matige Vrijdag-betogingen: telkens een 
handvol mensen, letterlijk roepend in 
de (Palestijnse) woestijn, kat-en-muis-
spelend met de Israëlische militairen.

In een poging om die weinig effici-
ente acties anders aan te pakken, werd 
een beroep gedaan op het ‘Bread And 
Puppet Theatre’. Dit poppentheater, 
opgericht eind jaren '60 door de (Duitse) 
beeldend kunstenaar Peter Schumann, 
is een schoolvoorbeeld van geënga-
geerd theater, een exponent van het 
vormingstheater uit die tijd (een beetje 
vergelijkbaar met ‘Vuile Mong en de 
Vieze Gasten’ hier bij ons). Hun opval-
lende aanwezigheid met grote poppen- 
en maskeracts in de vredesbetogingen 
(Vietnam. . .) ging niet onopgemerkt 
voorbij. In de loop der jaren bouwde de 
groep expertise op omtrent poppen-
spel als instrument voor sociale actie. 
Ruim 10 jaar geleden had ik het geluk te 
mogen meewerken aan een voorstelling 
van ‘Bread and Puppet’.  

Het actiegericht werken met vaak grote 
groepen amateurs werd een ‘export-
product’ van ‘Bread and Puppet’.
En zo komen we terug bij de frontlijn 

in Israël. Schumann was met ‘Bread 
and Puppet’ reeds eerder in Israël, de 
problematiek is hem meer dan bekend. 
Met Amerikaanse zin voor efficiëntie 
wordt aan de voorbereiding gewerkt; 
een paar spelers/lesgevers van ‘Bread 
and Puppet’ komen enkele dagen vooraf  
poppen maken met een groep vrijwilli-
gers. Met niet meer dan wat oud karton, 
papier-maché, lappen stof  en stokken 
wordt een reeks grote poppen gemaakt, 
naar voorbeeldmodellen van Peter 
Schumann. Voor hem, als plastisch 
kunstenaar, is de vormgeving uiterst 
belangrijk en tegelijk een maatschap-
pelijk statement: kunst – en dus ook 
poppentheater – moet voor iedereen 
toegankelijk zijn, moet volstrekt onaf-
hankelijk zijn, en dat brengt hem tot wat 
hij noemt “Cheap Art”: "Onze glorieuze 
beschaving verheerlijkt zichzelf  met 
wat ze grote Kunst noemt. Poppenspe-
lers hebben daar geen nood aan.  Wat wij 
maken heeft niet de ambitie van grote 
Kunst. Kleine kunst is wat we maken 
en willen. Wij ambiëren niet de Schone 
Kunsten maar de Grove Kunsten."

In spel en vormgeving zoeken we naar 
de oorspronkelijke eenvoud, de essentie 
van poppenspel. We zien herkenbare 
archetypische figuren, vaak ook rituele 
elementen, verwerkt in een ongebruike-
lijke context. De poppen zijn, ondanks 
hun vaak enorme afmetingen, van een 
kwetsbare, poëtische eenvoud.
Twee dagen voor de geplande mani-
festatie repeteren we met deze poppen 
een aantal acts. Ik merk   dat – ondanks 
alle wederzijdse goodwill – er toch 
complexe communicatieproblemen zijn. 
Begrippen als 'vrijheid' of  'recht' blijken 
een redelijk verschillende invulling te 
hebben aan weerszijden van de grens, 

met eindeloze discussies tot gevolg. . .
Dus, op die snikhete vrijdag dan met 
z'n allen, actievoerders en poppen, naar 
Beit-Jala (in de buurt van Bethlehem) 
om vreedzaam te protesteren tegen de 
Muur in aanbouw. Een vreemd zicht: 
de traditionele spandoeken zijn als het 
ware omgebouwd tot grote witte vogels, 
gesluierde vrouwenfiguren, een enorme 
boot die onder de bescherming van een 
reus-met-hele-lange-armen een veilige 
vaart kent, . . . In plaats van slogan-
borden, zien we een lange, kartonnen 
versie van de grauwe scheidingsmuur 
meelopen, die door een plotse omkering 
verandert in een fleurig landschap, . . .

Heeft deze manifestatie-met-poppen 
iets veranderd? Ja en neen. Het conflict 
is niet opgelost, de bouw van de muur 
is niet gestopt, . . . Maar het heeft 
méér mensen op een andere, directe 
manier bij het protest betrokken. Het 
samen poppen maken, het repeteren 
en de actie zelf  heeft mensen verenigd. 
Vrouwen en kinderen, die doorgaans 
niet aan deze acties (durven/mogen?) 
deelnemen, liepen nu wel mee. Ondanks 
de voelbare spanning – zullen ‘ze’ ons 
laten doen of  niet? - heerste er toch 
een bijna vrolijke uitgelatenheid. Een 
feestelijke optocht, een sfeer van ‘wie 
doet mij wat?’. Ook al weet ik dat ik als 
buitenlander (waarschijnlijk) weinig 
riskeer, toch is het even slikken als je 
voor de eerste keer oog in oog staat met 
een dozijn zwaarbewapende Israëli's, 
van wie sommigen Terminator-trekjes 
hebben.
Boeiend om te zien hoe de optocht en 
het spel met de poppen de gekende 
patronen ontregelt: gewoonlijk duurt 
het scanderen van slogans en mega-
foon-toespraken tot de soldaten het 

Poppen aan het front
Jan Vandemeulebroeke

Er wordt wel eens gezegd dat poppenspel mensen verenigt, dat het 
universeel is, geen grenzen kent. Met die gedachte in het achterhoofd ben 
ik vorig jaar naar de grensstreek getrokken tussen Israël en de Westelijke 

Jordaanoever – zeg maar Palestina.
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welletjes vinden, een paar betogers 
oppakken en de rest uit mekaar jagen. 
Nu was het anders. Je merkte een zekere 
onwennigheid bij de militairen: hoe pak 
je een pop op?! Hoe neutraliseer je een 
pop zonder jezelf  als militair belachelijk 
te maken? Niet dus.
Wat bereik je ermee bij de ‘ordehandha-
vers’? Je kan enkel hopen dat een paar 
soldaten op een andere manier tegen 
hun ‘werk’ aankijken. . .
Een paar weken later worden elders drie 
jonge  Israëli’s vermoord, en barst als 
vergelding de hel los in Gaza.
Daar kan geen pop tegenop.

Is geëngageerd poppentheater dan 
waardeloos? Ik denk het niet. Het 
bestaat in verschillende vormen, in alle 
gradaties. In Vlaanderen is het wel even 
zoeken, zo lijkt het. 
In OP&doek van juni 2015 staat een in-
teressante bijdrage van Kasper Verhelst 
over het Roeselaars Draad-poppenthea-
ter dat zich verpopt tot sociaal-artistiek 
project. Laten we hopen dat dit initiatief  
andere poppentheaters kan inspireren. 
Want we moeten het niet persé aan 
het front gaan zoeken; ondertussen 
hebben we zowat alle nationaliteiten, 
geloofs- en andere overtuigingen op ons 
grondgebied. Dagelijks nieuwe nieuw-
komers. Kunnen poppenspelers hier iets 
betekenen, als bruggenbouwers over 
taal- en andere cultuurgrenzen heen? 

Dit is geen pleidooi om poppenspel te 
reduceren tot sociaal glijmiddel. Maar 
misschien moeten we toch eens kijken 
hoe we uit ons cocon van risicoloos 
kindervermaak kunnen groeien. Laten 
we het spanningsveld opzoeken tussen 
sociaal en artistiek, tussen kunst en 
engagement. Het debat is open. “ Hoe neem je als soldaat een pop  

gevangen, zonder je belachelijk  
te maken?”

© Jan Vandemeulebroeke
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In 1963 maakte Dale Wasserman een 
toneelbewerking en in 1975 maakte 
Milos Forman de legendarische film 
met Jack Nicholson en Louise Fletcher 
in de hoofdrollen. De film won de vijf  
belangrijkste Oscars. Ondertussen werd 
het stuk wereldwijd al ontelbare keren 
opgevoerd. Wie zich nu nog waagt aan 
een creatie van deze klassieker staat dus 
voor een helse opdracht.

‘One flew’ vraagt nogal wat creativi-
teit van de regisseur. Je creatie kan 
pas geslaagd genoemd worden als je 
de film kan doen vergeten. En dit is 
geen sinecure, wetende dat zowel Jack 
Nicholson als Louise Fletcher hier de 
rol van hun carrière neerzetten. Kirk 
Douglas was de eerste theateracteur die 
McMurphy speelde. Nicholson speelt 
McMurphy op zijn eigen onnavolgbare 
wijze. Zoals steeds doet hij aan overac-
ting, maar net niet genoeg om ongeloof-
waardig te worden. Het is bijna onmo-
gelijk om dit te evenaren. Vandaar ook 
dat deze rol bij creaties door amateurge-
zelschappen, vaak heel gewoon gespeeld 
wordt. En als er al aan wat overacting 
gedaan wordt, komt dat de voorstelling 
meestal niet ten goede. Fletcher speelt 
haar rol als de nuchtere, afstandelijke 
‘bitch’ die vindt dat de regels moeten 
nageleefd worden maar die het tegelijk 
goed voor heeft met haar patiënten. Een 
andere sleutelfiguur is de zwijgzame 
indiaan Chief. Film heeft het voordeel 
dat je door het inlassen van close-ups 
op het juiste moment de gemoedstoe-
stand van een personage perfect kan 
weergeven. En in deze film gebeurt dat 
veelvuldig met het personage van Chief. 

In theater is dat een pak moeilijker. Daar 
moet je als acteur heel sterk zijn om dit 
personage in de verf  te zetten, temeer 
omdat hij bijna niets zegt. Een imposant 
uiterlijk helpt, maar is niet alles. Ook 
zijn stil spel en zijn fysieke aanwezig-
heid zijn van wezenlijk belang.

Aan de scenografie heb je een vette kluif. 
Kies je voor een klassieke aanpak met 
een witte zaal en een klein bureautje, 
ga je voor metaforen of  kies je voor een 
sober decor, zonder tafels, stoelen, … 
De film kiest duidelijk voor het 
eerste: een egaal uitgelichte witte zaal. 
Nergens kan je je verstoppen, nergens 
een donker plaatsje waar je weg kan 
dromen. Vandaar dat Chief  ervoor 
kiest niet te spreken. Dat is zijn manier 
om te vluchten voor de werkelijkheid. 
Op theater zie je vaak sobere decors, 
maar wel met een bureau, een tafel, 
wat stoelen en een basketbalring. Ooit 
zag ik een creatie waarbij de uit- en 
ingang gevormd werd door een lange 
tunnel om de onbereikbaarheid van de 
buitenwereld te benadrukken. Nog een 
voordeel van film is dat je makkelijk 
naar diverse locaties kan verhuizen. 
De basketbalscène speelt zich af  op een 
basketbalveld, de uitstap op een bus en 
een kleine vissershaven en een aantal 
scènes in de instelling spelen zich af  
in andere lokalen. In theater moet je 
creatief  zijn. Kies je voor één locatie 
of  werk je met verschillende locaties 
die je van elkaar onderscheidt door het 
wisselen van decorstukken, licht e.d.? Je 
kan ook alles in de patiëntenzaal laten 
gebeuren en je focussen op de acteurs. 
Want naast de drie hoofdpersonages 
heb je natuurlijk nog andere patiënten, 
die in de film stuk voor stuk gespeeld 
worden door rasacteurs: Brad Dourif, 
Christopher Lloyd, Danny DeVito, . . . Je 
hebt creatieve acteurs nodig die deze be-
langrijke bijrollen kleur kunnen geven. 
In hoeverre verwerk je de problematiek 
van de indianen in je creatie? 

Een problematiek die in het stuk weinig 
aan bod komt, maar in het boek bijvoor-
beeld des te meer. Stof  genoeg dus om 
over na te denken. Stof  genoeg om je 
eigen draai aan deze productie te geven, 
maar blijf  in je achterhoofd houden dat 
dit ooit werd voorgedaan door kleppers 
als Milos Forman, Jack Nicholson en 
Louise Fletcher.

FILM EN THEATER 
ZOEK HET VERSCHIL

Kurt Velghe 

In 1962 schreef  Ken Kesey het verhaal van herrieschopper Randle P. 
McMurphy, die zich ontoerekeningsvatbaar laat verklaren in de hoop zo 

zijn gevangenisstraf  comfortabel te kunnen uitzitten. De instelling waar hij 
terechtkomt, wordt geleid door de tirannieke zuster Ratched. McMurphy 

pest haar en zet de andere patiënten tegen haar op. Maar hij mag niet naar 
huis zonder toestemming van de dokters, en dus ook van Ratched.

“   Wie doet beter dan 
Jack Nicholson?”

ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST
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CHRYSANTEN
 ZIJ HIJ
 Moet jij nu niks zeggen? Ik zou niet weten wat. 

 Je staat aan het graf van je vader! Ja, en dan?

 Je kijkt alsof je op de markt rondloopt. Ik kijk graag naar mensen. Naar die zwerm bezige bijen.

 Praat niet zo luid! Kijk. Soldaten sluipen naar de loopgrachten. Gewapend met emmertjes, en  
  schopjes, en gietertjes… En maar zoemen! Op naar het roddelparadijs!

 Ik zie vooral bloemen. Chrysanten! Allemaal in een plastieken pot. En die pot past perfect op de  
  plek van  vorig jaar. Je kan het roest nog zien waar hij gestaan heeft.

 En jij staat hier wat te lallen met je handen in je zakken. Met niks!

 Wat ga je nu doen? Alsjeblieft, nee zeg! Voilà! Een deftig boeket van drie huizen verder. Met de groeten van Martine  
  Baekelants. 

 Je steelt een pot bloemen van iemand anders zijn graf!? Martine zal hem niet missen.

 Dat is grafschennis! Ik heb haar graf niet aangraakt. Ik doe dat nu al tien jaar zo, en daar heeft  
  nog nooit iemand iets over gezegd. Zeker Martine niet.

 Dat is niet te geloven! Dat is grof! Ik dacht dat ik je kende, maar… Martine kent mij. Zij weet dat ik op een barbecue alleen maar een geroosterd  
  stuk vlees ga halen dat een ander er heeft opgelegd. Dat is een sport. En er  
  is nog nooit iemand met honger naar huis gegaan.

 Ik ga die terug zetten! Jij blijft daar af! Afblijven, zeg ik! We gaan hier toch geen ruzie maken!

 En jij denkt dat je vader daarmee content is? Vraag het hem eens. Ik heb hem nog nooit horen reclameren.

 Dan was hij juist dezelfde als jij. Dat zou kunnen…

 Je blijft met je handen van iemand anders graf! Ik heb dat graf niet aangeraakt! Heb ik al gezegd. En Martine ook   
  niet. Nu niet  en vroeger ook niet. Ik kan mijn handen beter thuis houden dan  
  de meesten die hier onder de grond liggen!

 Alsjeblieft! Praat wat stiller! Als al die foefelaars van vroeger nu hun voelhandjes eens boven de grond  
  zouden steken, ’t zou hier nogal waaien, vrees ik!

 Hou je mond!... Je gaat hier toch geen sigaret roken?! Dat is een sigaar. Mijn vader rookte sigaren, geen sigaretten.

 Als je durft, hé! Ik ga daar aan de andere kant staan, in die andere rij. Ja, van daar zie je veel beter mijn verdriet…

 Zeg, hoe heette je vader? Dat weet je toch. Pieter Vercruysen.

 Met één of met twee s-en? Met twee.

 Hier ligt een P. Vercruyssen met twee s-en. Hoeveel staan er daar? Eén.

 Belachelijk! Gewoon belachelijk! Je staat aan het verkeerde graf! Nee nee. Mijn vader heeft nooit zonder fouten kunnen schrijven. Daarbij, hij  
  had een hekel aan alles wat met de SS te maken had. Eén s vond hij al meer  
  dan genoeg.

 Ik ga naar huis! Ik ben hier weg! Voorgoed! Salut! We zijn er van af, pa… Wacht, eerst Martine haar chrysanten terugbrengen.

Jef Mellemans
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Eekhoutdriesstraat 67 - 9041 Gent / België
T +32 9 251 05 75 - F +32 9 251 62 40
info@geersoffset.com - www.geersoffset.com
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adv_Geers_125x190.indd   1 22/04/13   08:58

LESWEEKENDS 2016: 5-7 februari, 6-8 mei, 9-11 september, 
18-20 november

LOCATIE: Vormingscentrum Malle en/of Dommelhof Neerpelt 

Inschrijven kan tot 31/12/2015. Stuur een e-mail met je theater cv 
en een motivatie voor deelname (samen max. 1 pagina A4) naar 
ed.vanderweyden@gmail.com.

PRIJS PER LESJAAR: €1.500. Aantal deelnemers: 30 (3 x 10)
ORGANISATIE: vzw WRITE ON. Voor bijkomende informatie: 0475/67.75.21

WORKSHOP  A.R.S.  
Ieder lesjaar (2016, 2017, 2018) bestaat uit 4 residentiële weekends, 
telkens van vrijdagavond tot zondagavond. 
In totaal 180 contacturen, verspreid over 3 lesjaren. De (10) acteurs, 
(10) regisseurs en (10) schrijvers worden permanent gecoacht door 
ervaren theatermakers. 

De klemtoon ligt op voorstellingen maken. Daarbij wordt gekozen voor 
een professionele aanpak en voor de nieuwste theatertendensen. 
In december 2018 eindigt A.R.S. met een festivaldag waarop 10 
eindwerken (creaties van ieder 25’) worden gepresenteerd en gejureerd.

Het docententeam o.l.v. Ed Vanderweyden (tekstanalyse, regie) bestaat 
uit Saskia Louwaard (scenografie), André Lefèvre (dramaturgie), Thomas 
Stevens (belichting), Aafke Bruining (spelcoaching), Sylvie Huysman 
(choreografie), Luc Verbeeck (video art), Ellen Van de Poel (poëtica) 
en Dieter Dresselaers (grafiek)

DRIEJARIGE WORKSHOP VOOR ACTEURS, REGISSEURS EN SCHRIJVERS.
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Citaten uit het juryverslag van 
het Koninklijk Landjuweel 1930 
(!), een tijd tussen twee wereld-
oorlogen. 

over ‘De dorpspoëet’

“Met innerlijke zelfgenoegzaamheid 
wandelde Mane over het tooneel, bewust 
van de kracht van zijn stemorgaan; blij omdat 
hij overtuigd was door elkeen te worden 
verstaan.”

over ‘Het geding van 
onze Heer’

“Hoe beheerscht en vooraf berekend de 
bewegingen in de massa-scènes ook zijn 
mochten, toch bleef ons den pijnlijken 
indruk gespaard, dat de talrijke optredenden 
slechts ledepoppen waren, lijdzaam 
onderworpen aan den alles en allen 
beheerschenden wil van den ensceneerder.”

over ‘’t Lammeken’
 

“Al te vaak werd er op het voorplan, dicht 
bij het hokje van den opgever, gespeeld en 
rechtstaande alhoewel er een massa stoelen 
in de keuken aanwezig waren.”

over ‘Starkadd’

“Van de tooneel-muziek kan heel weinig 
goeds worden gezegd. Het getuigde van 
weinig esthetisch inzicht, wanneer in het 
vijfde bedrijf een bekend modern, sentimen-
teel wijsje op een piano werd vertolkt, om 
Koning Ingel op te vroolijken. Dat was een 
van de vele fouten tegen den goeden smaak, 
welke deze in haar onderdeelen hoogst ver-
dienstelijke vertoning ontsierden.”

Uit de slotbespreking

“De verantwoordelijkheid van de jury komt 
in het gedrang wanneer zij haar beraadsla-
gingen moet bekorten omdat de laatste trein 
niet wacht.”

Het 79ste Landjuweel heeft dit jaar plaats van 
4 tot 8 november 2015 in Gent.
www.landjuweelfestival.be

Planeten en sterren vormen een boeiend thema maar 
horen niet tot de flitsende leefwereld van pubers en 
adolescenten wegens niet ‘cool’. Je verhaal dient 
betrokkenheid bij hun denken en zijn te tonen. En dat is 
geen makkie.
Volwassenen hebben vaak de neiging zich boven de 
luisterende jongeren te plaatsen, hen te vertellen 
wat zij ervan vinden. Het nodigt de jongeren niet 
uit tot meedenken, terwijl zij dat uit hoofde van hun 
adolescentie net willen. De storyteller neemt best de 
juiste fysieke en psychische houding aan t.o.v. zijn 
publiek. Hoe vaak gaan prachtige jeugdvoorstellingen 
de mist in, omdat de performer zich als ‘amusant’ 
presenteert? Noodzaak voor een geslaagde vertelling is 
dat een puber de verteller ernstig neemt, aanvaardt dat 
de persoon voor zich een ‘believer’ is van hetgeen hij 
of zij staat te doen. ‘You don’t fool me by pretending’, 
je moet echt, tastbaar, geloofwaardig overkomen. Meer 
dan waarschijnlijk de enige sleutel naar succes. En toch 
moet je de deur open laten naar zelfreflectie. Verhalen 
die te af zijn, die geen verrassing meer kunnen bieden, 
te moraliserend zijn, die zich als een gevangeniskooi 
rond de luisteraar plaatsen, laten de puber geen enkele 
kans zijn of haar visie voor een stuk toe te voegen. In 
het verhaal moeten nog de nodige vragen zitten, moet 
de aanwezige fantasie nog geprikkeld worden, dienen 
deuren geopend waardoor de puber in het verhaal 
kan stappen. Op dat moment ontstaat de magische 
communicatie tussen verteller en luisteraar. Als je dit 
kan bereiken, ben je in staat om door middel van je 
verhaal in enkele minuten van een puber een minister, 
vliegenier of leeuwentemmer te maken.

Een handige lezer ontdekt Socrates in het vorige 
betoog. Hij was een groot verteller die vertrok vanuit 
de redenering dat hij niets wist en de luisteraar zeer 
deskundig was. Door voortdurend vragen in zijn verhaal 
te leggen prikkelde hij zijn leerlingen. Daar zijn pubers 
en adolescenten gevoelig voor. Neem hen ernstig!  

En rimpels? Ja, sjiek, vertellen in een bejaardentehuis… 
al die prompte dames en heren, opgesteven en naar 
‘odeklonje’ geurend, want d’r komt iemand vertellen… 
en vooral geen ‘aai’-toestanden. Altijd een geweldige 
ervaring. Mogen (moeten) we ook voor deze mensen 
vertellen?
Tijdens het voorbije Fest op Kea in Griekenland was 
er een seminarie rond deze materie, waarbij enkele 
Duitse vertelsters hun ervaringen met dementerenden 
en terminalen uit de doeken deden. Heel belangrijk 
vonden zij dat je een glimlach op hun gezicht kan 
toveren. Ook inspelen op zeer onverwachte reacties 
is een must. Dementerende bejaarden herinneren 
zich soms flarden uit hun jeugd, en heel vaak kunnen 
deze mensen nog prachtig zingen. Bovendien opent 
de verteller vaak een nieuwe wereld voor aanwezige 
familie of het verplegend personeel. Een ideale manier 
om een verhaal op gang te brengen is starten vanuit 
foto’s. Ze bieden een aanknopingspunt naar het 
verleden. Herinner je de geweldige verhalen die je 
bompa over de oorlog vertelde.
Net als bij de pukkels moet je verhaal aansluiten bij de 
leefwereld van dementerenden. Bijvoorbeeld de gang 
van de seizoenen is voor hen een herkenbaar gegeven. 
Met je stem kan je als verteller emoties oproepen. 
Rustig, gejaagd, opgewonden, veel van deze gevoelens 
kunnen een bron van vermaak zijn. Misschien vormt het 
zelfs een stimulans om zelf nog te vertellen. 
Helaas, soms zijn demente mensen een gesloten boek. 
Maar een verteller kan door zijn lijfelijke aanwezigheid 
en bezieling een welgekomen afwisseling. Bezielde 
mensen zijn zij die een verhaal vertellen, ook in 
moeilijke omstandigheden. 

Jef Jansen 

Dan mag je al een bekende popster zijn, liggen de pukkels gillend en ‘stagedivend’ voor je 
voeten, vertellen is net wat moeilijker. Dat mocht Stijn Meuris nog niet zolang geleden aan 
de lijve ondervinden. Wat ik een fantastische beleving vond – zijn verhalen over planeten en 
sterren – werd in snelheid door smartphones en tablets gepakt. En vooral door desinteresse, 
waarschijnlijk voor de materie en Meuris als verteller. Hij vocht als Don Quichot tegen de jonge 
windmolens, maar legde uiteindelijk de duimen tegen de moderne knopjesmedia. Wat maakt 
toetsen en belgerinkel zoveel meer waard dan vertellen? Althans in de ogen van jongeren?

VERTELLEN VOOR 
PUKKELS EN RIMPELS

Rechtzetting:
De voorzitter van De Lustige Vrienden deelt ons mee dat 
hij het 2de bedrijf van ‘Avé René’ niet later liet starten 
omwille van de voerbalfinale. Iemand heeft ons dus foutief 
geïnformeerd.

Oorvonk Vertelfestival 
© Sabin Nijs
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We kennen Jan Fabre ondertussen wel als de man van de fijne 
vleeswaren. 
Hij is er duidelijk gek op. Hij behangt er al eens gebouwen mee, 
en het aroma komt je tegemoet wanneer je de voordeur opendoet. 
Daarna koos hij voor wel héél vers vlees, toen hij het middel-
eeuwse kattenwerpen opnieuw populair probeerde te maken. 
Alleen Fabre zelf leek er de pret in terug te vinden, en Gaia 
stuurde meer dan zijn kat. 
Maar kunst is lijden, en Fabre koos voor een nieuw huza-
renstukje: 24 uren non-stop vleeswerpen in één toneelstuk. Je 
moet toegeven, hij blijft consequent, tot op het obsessieve (en 
vervelende) toe. 
Het nieuwe stuk is zo lang, en kennelijk zo boeiend, dat het zowel 
aan acteurs als kijkers toegestaan wordt om regelmatig een ver-
frissend tukje te doen. Je moet er dan wel de geur van bedervend 
vlees bijnemen, en de participatie van kijkers die hun ontbijt van 
daarnet terugsturen naar afzender en spontaan toevoegen aan 
de sfeer. Een toneelstuk in ‘Kots-O-Rama’ als het ware. 
Er zit toch iets van een masochist in Fabre. Hoe meer mensen 
zijn vorige werk verguizen, hoe dikker hij het er nog oplegt in 
de volgende aflevering. Zijn creatieve sappen gaan maar aan 
het vloeien wanneer iemand anders zich er druk over maakt. 
Jammer dat die sappen nogal vlug een nefast geurtje krijgen. 
Ik kan me zo de volgende aflevering van Komen Eten voorstellen. 
“We kwamen aan bij het huis van Jan Fabre. Het voorgerecht 
was kennelijk al aan de deur vastgenageld. Tijdens het dessert 
kreeg ik twee pisnijdige Siamezen in mijn nek. Ik geef het een twee 
voor gezelligheid en een min vijf voor geuroverlast.”
Terwijl het zo voor de hand ligt: ga toch in een slagerij werken, 
Jan. Je hart en nieren zijn daar al. Je kan er dan nog wat 
spektakel aan toevoegen met een occasioneel vliegend huisdier: 
de duizendste klant krijgt een hamster in zo'n rollende plastic 
speelbal naar zijn kop. Kwestie van de aandacht te trekken, 
slechte reclame bestaat niet! Of maak gewoon de langste 
chipolata ter wereld, 24 uren non-stop worstendraaien. Altijd 
populair, en ideaal voor het Guinness Book of Records.
Een nieuwe carrière lonkt. Wel niet vergeten alles op tijd in de 
ijskast te zetten, Jan...

“Komen Eten”, 
met Jan Fabre

Rik De Clercq

`F austo’ – Producciones Deucalión (Venewuela)(Spot West 2015)
© Katleen Clé
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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.
Jef Mellemans 

GRIME, MASKERS
& SCENOGRAFIE

“ Een gezicht als een 
hardgekookt ei.”

Elke acteur is geboren met een 
gezicht dat kan lachen en wenen 
en waarin we de emoties van een 

menselijk wezen kunnen/willen aflezen. 
In tegenstelling tot licht, geluid, kledij, 
ruimte, kan hij niet zonder gezicht op de 
scène verschijnen. Maar daarom is het 
niet minder zichtbaar als theaterteken in 
een scenografie. Dus willen theaterma-
kers ook daarmee aan het werk gaan.

We kunnen alles laten zoals de natuur het 
heeft gemaakt. Er zijn nu eenmaal acteurs 

met een gezicht dat geknipt is om die of 
die gangster, vrouwenverleider of onschul-
dig schaap te spelen. De castingsbureaus 
verdienen hun brood met het zoeken naar 
die prachtexemplaren. Als we die natuurlijk-
heid nastreven, is een beetje schmink, op 
de juiste wijze aangebracht, voldoende om 
een personage geloofwaardig te maken. We 
verwijzen graag naar het boek van Jean-Paul 
Pollet, ‘Skintricks, Handboek Theatergrime’. 
Deze auteur weet uit ervaring dat een toneel-
gezicht meer is dan wat tussen hoofdhaar 
en kin zit. Hij neemt er in één adem ook de 
pruiken en de maskers bij. Maar ook de 
poppen krijgen terecht zijn aandacht. Eens 
je begint te spelen met de expressie van een 
gezicht, ontdek je snel de beperktheid ervan 
maar zie je ook enorm veel kansen in alles 
wat met dat gezicht te maken heeft. 

© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

Als scenograaf wil je alle middelen 
gebruiken om je verhaal te vertellen. 
Misschien mik je op de geloofwaardigheid 
en ga je alleen wat accentueren, hier en daar 
wat corrigeren, of alles maar laten zoals 
het is… Met als hindernis dat veel acteurs 
en actrices er liefst ‘mooi’ uitzien. Hoe 
dichter bij een publiek, hoe duidelijker de 
gezichtstrekken. Spreken we van ‘mimiek’ 
dan spreken we van een ‘teken’. Niet elke 
acteur is even sterk in het gebruik van zijn 
mimiek. Vaak omdat het gezicht niet de 
juiste spieren kan inzetten, of ze overdreven 
gebruikt, of uitdrukkingsloos blijft. Een 
gezicht blijft dan ongewild een masker 
zonder expressie, een hardgekookt ei. Een 
natuurlijke speelstijl houdt je hand als sce-
nograaf (grimeur) sterk in bedwang.
Maar misschien heb je meer vrijheid.
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“ We lezen meer in één oog  
dan in duizend maskers.”

© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

Door het genre of de speelstijl. De commedia 
dell’arte vraagt duidelijk herkenbare 
typetjes. Een sprookje vraagt prinsesjes met 
gouden krulletjes. Horror kan niet zonder 
Dracula’s. In een klucht is de boezem van 
madame volumineuzer.
Door het regieconcept. Lijkbleke personages 
glijden als mummies over de scène. Leden 
van een ruziënde familie krijgen door hun 
monsterlijk gedrag verwrongen gezichten. 
De pedofiele gezagsdrager verbergt zijn ware 
gelaat achter het masker dat hem op dat 
moment best uitkomt. De gluiperd wisselt 
van pruik telkens ook zijn intenties wijzigen. 
De taterende lady heeft monden te veel. 
Het haar van Medusa bestaat uit slangen. 
De bange leraar komt met een helm naar 
de klas. Waarom draagt de huichelaar in 
zijn smetvrees altijd witte handschoenen? 
Wie zet een doornenkroon op het hoofd van 
Hitler? Is haar verdriet zo diep dat die grote 
rode traan nooit van haar wang verdwijnt?...
Grime kan toevoegen, versterken, verande-
ren. Het is een teken dat de toeschouwer 
vertelt wat wij willen dat hij moet weten, 
vermoeden, ervaren. 
Door die wijze van grimeren beogen we niet 
zozeer een betere herkenbaarheid van een 
personage, maar wissen we de klassieke 
gezichtstrekken min of meer uit, creëren we 
iets nieuws en scheppen we een afstand 

tussen de acteur en zijn publiek. Zijn persoon 
wordt minder dominant dan zijn ‘betekenis’. 
Net als bij alle andere toneeltekens is de 
dosering belangrijk. Als we alleen nog maar 
het middel zien en niet het doel, kunnen we 
niet scoren. Dat beseffen niet alle voetbal-
lers, dat beseffen niet alle regisseurs.

Wie vindt dat de acteur het belangrijkste 
element is in het theater, waakt er dus best 
over dat deze niet verzuipt onder het gewicht 
en de hoeveelheid pruiken en schmink, zodat 
hij nog in staat is een bijdrage te leveren aan 
de act en niet als een gekleurde marionet in 
een plaatje is gepositioneerd. In elk menselijk 
oog is meer te lezen dan in duizend maskers.

Zoals bij licht, geluid en andere tekens, is 
het belangrijk dat ook de grime en aanver-
wanten eenzelfde stempel dragen, dezelfde 
visie delen in het geheel, passen in het 
totale concept. Zelfs de diva, ook al zingt ze 
solo, dient gedragen door het hele orkest. 
Als de grime een eigen koers vaart, verliest 
ze haar kracht, al is ze technisch nog zo 
goed verzorgd. Grime die andere accenten 
legt dan de natuurlijke, realistische 
kenmerken, is zinloos en oogt zelfs ridicuul 
in een natuurlijke context. Zelfs van wie 
als een ‘drag queen’ of een ‘zombie’ op een 
normaal trouwfeest verschijnt, verwachten 

de genodigden toch een kleine uitleg… 

In de magische driehoek van makers, 
voorstelling en publiek, zijn de toeschouwers 
soms een foutief ingeschatte factor. Zij kijken 
nooit als een onbeschreven blad. Zij hebben 
allen de ervaring van de realiteit waarin ze 
trachten de mimiek van hun medemens in 
te schatten, zo goed mogelijk te interpre-
teren, en te bepalen hoe ze daarop best 
reageren. Mogen ze lachen? Is het veilig? 
Speelt iemand komedie? Wat is lief, wat is 
vals? Wat verbergt iemands gelaatsuitdruk-
king? Enzovoort. Sommigen hebben vooral 
eenduidige soaps gezien, anderen hebben 
‘de maskers’ van James Ensor gesmaakt, nog 
anderen herinneren zich het gezicht van een 
stervende geliefde…  In die referentiekaders 
presenteren wij onze scenografie ook via 
grime, maskers en poppen… Zij zien dingen 
waarvan wij ons niet bewust zijn, interpre-
teren tekens op een eigen manier. Ze vullen 
dus aan, blijven op hun honger zitten, of 
haken af. Het kan ons alleen maar aanzetten 
tot een zorgvuldig omgaan met onze tekens. 

Onze scenografie i.v.m. het gezicht moet 
technisch goed zijn uitgevoerd, passen 
in het totale concept en acceptabel of 
verstaanbaar zijn. In het andere geval vallen 
onze maskers af.
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‘t Theatertje uit Tielt-Winge huldigde Evelina Vancauwenberg
 voor 25 jaar penningmeester, Remy Trevels voor 25 jaar decorbouwer en Marcel Van Aerschot voor 35 jaar voorzitter, nu 

ere-voorzitter.

© Guido Vandeweyer

Boven de Berg Pellenberg met 

‘Yerma vraagt een toefeling’.

© Dirk Cornelis

Leute uit Brucht met ‘Stel me niet teleur’, een stuk over pesten. 

Het rondreizend gezelschap Cabaret Toneel en Revue Gezelschap 
Alternatief 2000 uit Borsbeek bestaat 32 jaar.

Lutika 2000 uit Goetsenhoven bestaat 15 jaar. Tina Billen 
werd gehuldigd voor 15 jaar voorzitster en Rudi Moens werd 
gehuldigd voor 25 jaar acteur en regisseur.

© Jan De Meester

Venetiaanse sfeer ten top met deze commedia dell’arte door De Constleerende uit Schellebelle. Hulde aan de kostuumploeg!

© Lennert Bontinck

De toeschouwers van de Jongstleerende uit Schellebelle 

zaten op het puntje van hun stoel bij ‘Raspoetin’.

Oberon-Puck Temse in ‘Wasserette Pico Bello’ 
van José Ruysevelts.

't Amateurke-Neerharen met ‘GE-TIC-T’. 

Toneelvereniging de Drye Sweerden uit Varsenare vierde zijn 40-jaar jubileum. 

Theaterspektakel Herentals met ‘Au Nom 

Du Père’. De groep vierde zijn 30-jarig bestaan

 en het 10-jarig bestaan van de jeugdafdeling.

De Lummense Toneelkring vierde Gerry Quintens voor 

25 jaar helper/lid feestcomité, Ivo Aerts voor 25 jaar 

bestuurslid, Hilde Aerts voor 25 jaar actrice en 

Erna Minten voor 30 jaar actrice.

© Jan Vens

De Genikers uit Genk op hun ledenfeest in hippie stijl.

Altoos Doende uit Leffinge met ‘Op ieder potje 

past een...’ van José Ruysevelts.



© Filip Deprez

Met ‘Citytrip’ werd De Gebroken Spiegel uit Bellegem 

laureaat van het West-Vlaamse Gouden Meeuw tornooi. 

BOK jeugdtoneel met ‘Hokus Pokus Caramba’ van José Ruysevelts.

De Royerheikes uit Diepenbeek bestaan 20 jaar.

Limburgse groepen op het Theaterfestival in Bokrijk

De Ghesellen uit Genk na een geslaagd optreden.

Kreabo uit Heusden-Zolder brachten ‘Hoe Suzanna 
haren Frans werevond’.

Koninklijke Toneelgroep Ik Dien uit Kortessen bracht ‘Bartepie‘.

De jeugdopleiding van De Vliegende Ster uit Humbeek met ‘Wie 
knabbelt er aan mijn sprookje?’

Duffels AmateurToneel speelde ‘De Ronde Van Vlaanderen’.

Geslaagden Provinciaal toneeltornooi Zilveren Doek editie 2014-

2015: proficiat!

Toneelvereniging Agnetencomedie uit Peer ging op uitstap naar 

Riemst. 
© Jan Vens

Het nieuw jeugdtheatergezelschap 't Klein Kanon uit Sint-Amandsberg met het zelfgeschreven 'Straffe Koffie'.

© warevreugd35 

Franky Deschepper is 15 jaar voorzitter van Toneelkring Ware Vreugd.

© warevreugd35

Toneelkring Ware Vreugd Waardamme bestaat 35 jaar.
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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!



© Sarah Maenhout

Bij haar 25ste jubileumjaar pakte LTV Feniks 
Landegem uit met ‘Het Recht van de Sterkste’ 
van Jan Christiaens naar Cyriel Buysse.

Een beeld van de slotsessie van de basiscursus regie in Kortessem. 

Improef bracht improvisatietheater in Wijgmaal.

© Jo Schreurs

 OPENDOEK Limburg bedankt Toneelgroep Nele voor het 

verzorgen van het jaarlijks ontmoetingsfeest.

© jkg ELEMENT vzw

Jkg ELEMENT vzw speelde 'Reynaert de Vos'. 

De Revue-Compagnie uit 
Roeselare-Rumbeke met ‘Het  Bed’.

© Shirley De Keyser en Sam Michiels

Het pas opgerichte theatergezelschap 't Debuut werd voorgesteld 

aan het Aarschotse publiek. Het gezelschap zal ook de Belleman vertolken.

Plan B uit Genk bracht het zelfgeschreven stuk ‘Buiten Dienst'.

© Juan Rodriguez

Toneelkring De Klisse uit Bredene huldigde 17 leden voor hun 25-jarige trouw.

Toneelkring Antigoon uit Antwerpen met ‘Och mens mengs’.

© Eric Vanthournout  

Koninklijke Toneelgilde Hoger Op uit Wervik vierde Marc 
Depuydt als 40-jarig actief lid en 36 jaar bestuurslid

© Anouk Bonte

Voorzitter Willy Decrock van Kon. Theater Rostune uit Damme Sijsele geeft na 20 jaar voorzitterschap de fakkel door aan Guy Bonte.



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

Ondanks de titel een sterke psychologische thriller
In een stripteasetent gebeurt een overval. Een psychopaat doodt de barman en begint de aanwezige gasten 
te terroriseren. Gebruik makend van wat hij zelf geleerd heeft in de psychologische sessies in een instelling 
fileert hij de aanwezigen. Al hun zwakke plekken worden bloot gelegd. Uiteindelijk verlaat hij de bar en laat zes 
gebonden lafaards achter.

De sterkte van het stuk ligt in de overvaller die als een motor de geschillen tussen de aanwezigen tot stand 
brengt. Hij speelt spelletjes met hen en vernedert iedereen. Hij laat zien waartoe mensen in staat zijn als ze 
bedreigd worden met een wapen. Iedereen gaat door de knieën en tracht steeds naar ‘de anderen’ te wijzen.
Het stuk barst van de spanning en staat garant voor een boeiende avond. Wel voor acteurs die een sterk 
personage kunnen neerzetten. Een aanrader in dit genre.
Aan de blote tieten valt een mouw te passen. 
(FVDS)

Een pittige komedie die steunt op spiritisme.
Charles houdt een spiritistische seance met een bekend medium. Hierdoor verschijnt zijn overleden vrouw, hetzij alleen 
zichtbaar voor hem. Deze is niet opgezet met de huidige vrouw van Charles en tracht zoveel mogelijk roet in het huwe-
lijkseten te gooien. Als zijn tweede vrouw dan ook overlijdt en ook als geest terug komt, wil hij maar één ding: dat alle 
geesten verdwijnen en dat hij zijn leven verder kan slijten zonder zijn twee ‘geestige’ vrouwen. Of dat lukt, blijft een open 
einde.

Een stuk met die typische Engelse humor: sober, geboren uit een onmogelijke situatie die als mogelijkheid voorgesteld 
wordt, sterk getekende lijzige personages, niet verlegen om een ‘beau mot’, zo lavend als droge sherry, gekruid met het 
nodige absurdisme, en geput uit de adellijke way of life.
Soms wat langdradig, het is een oude tekst…
(FVDS)
 

Een Belgische remake van ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’ of 
hoe twee koppels elkaar kapot maken.
Rupert heeft onderzoek gedaan naar de zaak Dutroux en de uitdeiningen naar het verhaal van Regina Louf. Twee 
theatermakers willen erover spreken met Rupert. Martha (what’s in a name?) en Rupert spelen een spel om te 
trachten de anderen zo sterk mogelijk pijn te doen. Het spel wordt nog opgedreven voor de twee jonge gasten die 
meegezogen worden in die negatieve spiraal en elkaar ook beginnen af te katten. Rupert ondergaat alles tot de 
beker overloopt en hij terugslaat.

Wie het werk van Albee kent, herkent duidelijk de verwijzingen.
De verdienste van dit stuk is dat het niet slaafs Albee volgt maar eigen accenten legt door de Belgische situaties en 
de personages met een ander beroep. Het is ook allemaal wat beknopter waardoor het stuk zeker aan sterkte wint.
 

 ‘Theatergezelschap het KIP is peter van het Landjuweelfestival 2015.’ 
 
(FVDS)

Uitzonderlijk inzicht in de strijd die de kunstschilder levert met 
zijn schepping
Een bekende kunstschilder die naam maakte met een nieuwe, niet nader genoemde kunstbeweging nà het 
kubisme, krijgt de opdracht om een exclusief restaurant te decoreren met een reeks muurschilderingen. Hij werft 
een assistent aan die hij als klankbord gebruikt voor zijn twijfels, zijn gedrevenheid, zijn passie, zijn gevecht met 
kleur en vorm waarbij hij zijn waarnemingen en geesteskinderen sublimeert tot op zichzelf levende scheppingen. 
Stilaan ontdekt de assistent dat de man eigenlijk bezeten is door zelfgenoegzaamheid en zelfverheerlijking. Hij 
wijst de schilder erop dat zijn werk enkel zal dienen als versiering van een gelegenheid….

Een bijzondere inkijk in de geest van een scheppende kunstenaar, tegelijk ook een sublieme relativering van het 
belang van moderne kunststromingen en de kunstwereld op zich.
De auteur geeft prachtige ensceneringsmogelijkheden mee die op een amateurscène misschien moeilijk haalbaar 
zijn. Een enorme uitdaging ook voor de acteurs. Voor een publiek dat liefst begaan is met de kunstwereld .
(AD)

Kopaf in 
blotetietentent

Peter Koper
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Een verhaal met een waas van geheimzinnigheid
Een jongetje steelt in een grootwarenhuis een supermankostuum. Hij wordt betrapt en Kleber, de gerant, stuurt 
de politie naar zijn moeder als voorbeeld voor al de diefstallen die bij hem gepleegd worden. De jongen pleegt 
zelfmoord en zijn broer, een delinquent, wil Kleber chanteren. Deze is machtsgeil tegenover zijn personeel: 
de secretaresse die hem moet bevredigen en de veiligheidsman die hij racistisch behandelt. Dus geeft hij de 
opdracht de broer te doden. Maar het eindigt met zijn eigen dood. Een kogel van 9mm maakt het verschil. 

 In gans het stuk dwaalt de vraag van wiens schuld is het als er iets gebeurt? Diegene zonder schuldgevoel, de 
broer, is uiteindelijk diegene die overleeft. Een stuk over de microkosmos van mensen zonder doel of toekomst. 
Over mensen die overgeleverd zijn aan manipulatie van wie macht heeft.
Een sterk stuk, allesbehalve alledaags.
(FVDS)

Een evocatie van de weerslag van de sluiting van Ford Genk op 
een middenstander in de buurt
Het cafeetje van Marcel in de buurt van Ford Genk is dringend aan een opknapbeurt toe. Marcel steekt zich diep 
in de schulden om er bij die gelegenheid een hotelletje van te maken. De dag van de officiële opening zijn alle 
kamers volzet; er wacht een mooie toekomst voor Marcel en zijn familie .

En dan komt de aankondiging van de sluiting van de fabriek.
Met vlotte dialogen tussen levensechte personages worden de hoop en de wanhoop, de spanningen en ruzies, de 
vreugde en het verdriet van Marcel, zijn familie en zijn entourage getekend. 
Een verhaal uit het leven gegrepen over een sociale ramp die nog vers in het geheugen ligt.
Voor een breed publiek.
(AD)

“Een ero-romantische dramedie“ volgens de auteur 
Of gewoon het verhaal van twee mensen die vechten met het begrip monogamie.

Jo en Sam zijn drie jaar getrouwd. Hij gaat voor zijn werk naar het buitenland met weer diezelfde knappe collega. 
Zij ontmoet op dat ogenblik een oude liefde. Beiden bezwijken voor de verleiding onder het motto van de auteur 
“verleiding leidt om het even waar naartoe”. Deze avontuurtjes beletten hen niet om van elkaar te houden en 
hun leven verder te zetten met dit geheim.

De erotiek is te zoeken in de spanning tussen de ‘geliefden’, in hun aarzeling en in hun bezwijken. Erotiek die de 
regisseur zelf moet ondersteunen en naar boven brengen. De dialogen zijn fris en scherp, maar het verhaal speelt zich 
af in 28 scènes(!) waarvan er vele parallel verlopen. Dit belemmert de uitdieping van de scènes en de personages.
Voor wie iets speciaal wil doen.
(FVDS)

De waanzin van een terreurbewind
Een totalitaire, rurale staat. Iedere oogsttegenslag wordt toegeschreven aan ofwel wanbeleid van de boeren ofwel 
de desastreuze Vos, een duivels wezen dat vele vormen kan aannemen.

Een jonge ambtenaar is getraind en gebrainwasht om in de Vos te geloven, het kwaad te rapporteren en uit te 
roeien. Het land is afhankelijk van zijn eigen oogsten. Hij wordt op onderzoek uitgestuurd naar een boer wiens 
oogst onder de maat is. De echte reden is het overlijden van de enige zoon en een depressie die de boer daaraan 
overhield, maar de inspecteur zoekt naar sporen van de Vos die de reden wel moet zijn voor de falende oogst.
De boer heult mee met dat waanidee en gaat mee de Vos opsporen.
Een beklemmend verhaal van een regime dat drijft op indoctrinatie, verraad en waanideeën. Het contrast tussen 
het surreële verhaal, de levensechte personages en dito dialogen voegt een beklijvende dimensie toe.
(AD)
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