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Acteur Wim Opbrouck weet het al langer dan vandaag. In 
een interview, zeven jaar geleden, verzekerde hij ons: “De 
tijd dicteert ons snelheid. Maar op toneel krijgen we de kans 
om stil en traag te zijn. Dat is een rijkdom die we moeten 
verdedigen.”
Het blijkt geen loze oproep te zijn. Tempo en prestatie zijn 
de nieuwe vaandels. Altijd bereikbaar zijn, direct of  toch 
snel op alle informatie reageren, scoren in al wat je doet, het 
moet! Het moet vooruit! Het moet anders, het moet nieuw 
zijn. En dan volgt de onvermijdelijke ‘burn-out’. De veer is 
gebroken. De elastiek is zijn rek kwijt. En dan hebben we 
het niet over de schade die we hebben aangericht bij onszelf  
en de anderen.
Wat hebben wij daarentegen als amateurs een schitterende 
hobby! Niets moet. We gaan naar Rome - leiden niet alle 
wegen daar naartoe? - maar niet met het vliegtuig, niet met 
de wagen, maar met de fiets of  zelfs te voet. Als amateurs 
kennen we onze beperktheden. Het einddoel, Rome, is 
belangrijk, anders waren we niet vertrokken. We hebben 
ambitie. Het eindresultaat moet de moeite waard zijn, 
ook voor ons publiek. Rome heeft heel wat te bieden. Ons 
motief  is sterk. We weten dat we er niet alleen voor staan. 
Zelfs bij een monoloog kan ik op anderen rekenen. 
Maar volgens de eerste wet van Newton zullen we onze 
traagheid moeten overwinnen.  We blijven niet op onze 
luie kont zitten. Er is kracht nodig om ons een andere 
snelheid of  richting  te geven. De Alpen zijn een niet te 
onderschatten hindernis.  Als we te snel in Rome willen 
zijn, raken we die bergketen niet over. Het gevaar van een 
te hoge verwachting ligt altijd op de loer. Staan we er wel bij 
stil hoe mooi die Alpen kunnen zijn? Niet als we ze in één 
ruk willen overmeesteren, maar wel als we ze met mond-
jesmaat degusteren. We nemen er de tijd voor. Repeteren 
is lekker traag degusteren. Op die momenten is de weg 
belangrijker dan de bestemming. We zien meer in een tekst 
als we hem traag verorberen. We hebben meer ontmoe-
tingen als we onderweg tijd nemen voor een gesprek. Het 
verlangen wordt zelfs groter als we het bezitten kunnen 
uitstellen. Maar we kunnen niet genieten van het moment 
als we ons voortdurend afvragen hoe het zou moeten zijn. 
Laat het een troost zijn; zelfs in Rome kan niet iedereen 
paus zijn. Trouwens, zou jij dat willen? Als het niet van de 
eerste keer vlot, proberen we het een tweede keer. Niemand 
neemt ons iets kwalijk. Het is zelfs leuk en leerrijk iemand 
te zien sukkelen met zijn personage als hij het maar niet 
te verkrampt hoeft te doen. Niemand zit op zijn fiets als 
op een paard. Hij zal zich aanpassen aan zijn fiets en aan 
de omgeving, niet omgekeerd. Rome is ook niet in één 
dag gebouwd. Met ‘graag traag’ gebeuren er gegarandeerd 
minder ongevallen.
De Gentse filosoof  Johan Braekman vindt: “Mensen worden 
te serieus. Een stap achteruit zetten is nu ondenkbaar 
geworden. Maar doe je dat wel, dan zet je op andere vlakken 
misschien drie stappen voorwaarts.”
En als we op die manier niet op tijd in Rome geraken? 
Dan nemen we de trein! Maar het plezier van onderweg 
neemt niemand ons nog af.

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Graag traag

“ Repeteren 
is traag 

degusteren.”

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

...DAT HELDER IS ZONDER STOM TE ZIJN,

...DAT DUIDELIJK IS ZONDER MORALISEREND TE ZIJN,

...DAT AMOREEL IS ZONDER SCHROOM,

...DAT BEGRIJPELIJK IS ZONDER KINDS TE ZIJN,

...DAT ZEGT WAT HET OP ZIJN LEVER HEEFT,

...DAT NIET VERHULT MAAR ONTHULT,

...DAT STOREND WERKT,

...DAT EEN POLITIEKE DAAD IS,

...DAT AGRESSIEF IS,

...DAT ME WAANZINNIG AAN HET HUILEN MAAKT,

...DAT ME UITZINNIG AAN HET LACHEN BRENGT,

...DAT ADEMBENEMEND REËEL IS,

...DAT ME ONDERSTEBOVEN GOOIT,

...DAT ME DE KEEL DICHTKNIJPT,

...DAT SCHIJT HEEFT AAN ACADEMISCHE ETHICA,

 ESTHETICA, FONETICA EN LOGICA,

...DAT ZIJN EIGEN LOGOS IS,

...DAT PERSOONLIJK EN EXEMPLARISCH IS.

...DAT DE WAARHEID IS.

EN DE WAARHEID LIGT NIET IN HET MIDDEN.

Toneelcriticus Wim Van Gansbeke, 1983
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Bernard Soenens     

Theater vergt een lang repetitieproces.  
De voorstelling - het moment waar acteurs en publiek 

elkaar ontmoeten – is de kers op de taart. Tegelijk is 
het een vluchtig medium. Na de voorstelling blijft het 

artistiek product niet overeind. Het is er niet meer. 
Heeft de ontmoeting iets teweeggebracht? Heeft 

het publiek zich geamuseerd en was dat de (enige) 
bedoeling van de theatergroep? Waren toeschouwers 

ontroerd, geprikkeld, gevoelig gemaakt voor 
toestanden, problemen in de samenleving? Hoelang 

blijft dat effect hangen? M.a.w. welke betekenis of  
functie heeft theater? Zes theatermensen zochten 

naar haar maatschappelijke opdracht.   

‘Marie-Antoinette’
 © Jerroen Willems

Heeft theater een opdracht?
Erwin: Het is niet vanzelfsprekend om 
over een maatschappelijke opdracht te 
spreken. Van wie komt die opdracht? Dat 
kan van de overheid komen, als het te 
maken heeft met subsidies. Anders is het 
aan de theatergroep zelf  om zich al dan 
niet een opdracht aan te meten. Je start 
een theatergroep en je vraagt je af  wat je 
via theater wil bereiken. Je legt een missie 
vast.
Jef: Het heeft te maken met de intentie: 
waarom spelen we theater? Er is 
uiteraard een verschil tussen professio-
neel theater en amateurtheater. Amateurs 
spelen ook om bij een groep te behoren. 
De sociale factor speelt een grote rol. 
Tom: Je wil natuurlijk ook iets vertellen. 
Je wil iets teweegbrengen bij het publiek. 
Dat kan amusement zijn, ontroering of  
verontwaardiging.
Eric: Dat verschilt wel eens. Er zijn 
groepen die erg rekening houden met het 
publiek, anderen doen dat minder. Maar 
theater ontstaat vanuit de behoefte om je 
te uiten voor een publiek en daar respons 
op te krijgen.
Jef: Dat gebeurt doorgaans collectief, 
samen maak je uit wat je als groep wil 
meedelen.
Patrick: Kijk naar de poll (zie pag.7) en 

Theater betekent
(altijd) iets.

dan merk je dat 35% theaterbeoefenaars 
alleen als doel heeft mensen bij elkaar 
te brengen. En dan nog eens 37% wil de 
mensen amuseren.
Jef: Dat klopt ook wel met de realiteit. 
Er bestaat in het amateurtheater een po-
larisatie van een beperkt aantal kleinere 
groepen die scherpe artistieke keuzes 
maken en zich minder bekommeren 
om het aantal toeschouwers. Verder is 
er een middenmoot met goed georgani-
seerde theatergroepen die een diversiteit 
aanbieden. Tenslotte zijn er de talrijke 
groepen onder de kerktoren die zich 
richten op puur amusement.

Impact van theater op het publiek
Jef: Theater is een unieke belevenis 
vanwege de confrontatie met het publiek 
in het hier en nu. Je kan het publiek niet 
negeren, want het zit voor je. Dat is eigen 
aan de podiumkunsten. 
Patrick: Hoe meet je de impact op het 
publiek? Aan het applaus? Kan het 
publiek meer signalen uitzenden dan 
louter applaus en is het publiek daarvoor 
opgeleid? Als je naar TV kijkt, kan je 
zappen als wat je ziet, je niet bevalt. Maar 
in een theatervoorstelling? Je moet lef  
hebben om op te stappen. 
Jef: Het publiek zendt ook gedurende de 
voorstelling signalen uit die hun beoorde-
ling bloot leggen door te lachen of  juist 
niet. Door stiltes, kuchen, schuiven op de 
stoel.
Patrick: Akkoord dat theater mensen 
samenbrengt, maar de theaterbeleving 
is individueel. Theater werd eertijds 
gemaakt vanuit een ideologie en je kreeg 
een boodschap ingelepeld. Vandaag zijn 
er vooral individuele reacties. Mensen die 
geraakt zijn, zoeken na de voorstelling 
zelf  de maker of  spelers op in de foyer 
voor een babbel.
Eric: In zaaltjes met een beperkt publiek 
ontstaan contacten tussen spelers en 
acteurs bijna organisch.  

Erwin: Dat is uiteraard het verschil met 
een voetbalwedstrijd of  een rockconcert, 
waar je vaak een collectieve hausse van 
het publiek meemaakt. In het theater heb 
je dat niet en misschien maar goed ook. 
De ontmoeting is van korte duur. Het is 
misschien te kort door de bocht om van 
een gemeenschapsvormend effect te 
spreken. Misschien komt Jan Fabre met 
zijn 24 uren theater in de buurt omdat 
acteurs en toeschouwers een langdurig 
proces doormaken. Dat was er ook met 
de theatermarathon ‘Ten oorlog’ van Tom 
Lanoye. 
Tom: We spreken nu alleen over het 
publiek. Maar theater brengt natuurlijk 
ook acteurs samen om een intensief  
repetitieproces door te maken. Dat heeft 
toch een effect: het is een leerproces, 
door samen naar een collectief  resultaat 
te werken. Het hele werkproces tussen 
acteurs en regisseur brengt wel iets te 
weeg in de groep.
Eric: Er worden natuurlijk veel keuzes 
gemaakt op basis van praktische of  toeval-
lige criteria. Iemand heeft in de buurt een 
voorstelling gezien die meeviel, of  de cast 
valt samen met het aantal acteurs dat in de 
kring beschikbaar is. Dat kan je niet echt 
bewuste keuzes noemen. 
Patrick: Maar waarom kiest men dan 
voor theater? Doe je het dan voor het 
applaus achteraf, om je ego te strelen?
Erwin: Er is bij acteurs natuurlijk een 
narcistisch trekje: “Ik wil op een podium 
staan en gezien worden.” Gelukkig, want 
anders waren er geen acteurs. In dat graag 
gezien worden, zit ook wel een generosi-
teit tegenover het publiek, door iets zo te 
tonen dat toeschouwers het waarderen. 
Patrick: Maar waar leg je dan de lat wat 
de kwaliteit van dat tonen betreft? Aan 
wie ben je schatplichtig als je de stap naar 
het theater zet?
Erwin: Dat moet iedere groep voor 
zichzelf  uitmaken. Dat geldt ook voor 
het professioneel theater. De overheid 

“ Elke ontmoeting is 
kortstondig.”
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De volgende poll vind je op de website van OPENDOEK! 
Doe mee en lees het resultaat in het volgende nummer.

Meer info: www.opendoek-vzw.be.

THEATER HEEFT 
ALS OPDRACHT

 
mensen bijeen brengen.

 

mensen amuseren.

 

mensen nieuwe inzichten geven.

 

mensen een geweten schoppen.

35% 37%

26%

2%

Aantal respondenten: 107

‘Marie-Antoinette’
 © Jerroen Willems

bemoeit zich gelukkig niet met de keuzes 
van de theatergroepen. Die discussie moet 
intern gevoerd worden, op basis van eva-
luaties en bijdragen van theatercritici. 
Jef: Een theatergroep moet rekening 
houden met die interne discussies, 
of  met de vaststelling dat het publiek 
afhaakt. Dat veroorzaakt wel beweging, 
zoals splitsingen, of  nieuwe groepen die 
ontstaan.
Patrick: Alles vertrekt toch van een 
sterk geloof  in theater. Het geloof  dat wat 
we doen impact heeft op het publiek. Dat 
is anders dan een biljartclub. Het geeft 
je meteen een verantwoordelijkheid. Ik 
hanteer mijn eigen normen als regisseur. 
Maar leven die normen ook bij de groep? 
Als je taak er op zit in die groep, verdwij-
nen daar ook vaak die normen.

Theater en de werkelijkheid
Patrick: Vertelt theater iets over de wer-
kelijkheid? Dat kan op allerlei manieren. 
Theater kan me doen lachen of  huilen, 
maar het moet relevant zijn. Het moet 
over iets gaan, een spiegel voorhouden van 
de realiteit. 
Tom: Dan zijn er best wel weerstanden. 
Vaak houden we rekening met mogelijke 
reacties van het publiek en dan ontstaan 
er discussies in de groepen. “Over dat 
thema zullen we het niet hebben, want ons 
publiek is er niet klaar voor.”
Jef: Een problematiek kan ook te vers 
zijn. Theater kan niet kort op de actualiteit 
inspelen, zoals de media dat doen. Je moet 
niet zomaar herhalen wat er in de krant 
staat, zoals nu met de vluchtelingenpro-
blematiek. Je moet het zo brengen dat het 
binnen enkele jaren nog relevant is. Het 
vraagt een denkproces, misschien ook een 
verwerkingsproces. Hoe benaderen we 
die gebeurtenis in het theater? Dat vraagt 
tijd van een auteur, een dramaturg, een 
regisseur.  Dan is het hernemen van reper-
toiretheater rond dezelfde problematiek 
misschien interessanter en stel je vast dat 
je thema of  problematiek jaren geleden al 
relevant was.
Eric: Een theatervoorstelling kan ook de 
alledaagse werkelijkheid doen vergeten.  
Mensen beleven een amusante avond. Als 
de groep en het publiek die keuze maken 
en er zich goed bij voelen, heeft dat theater 
ook maatschappelijke betekenis. Wat kan 
een theatervoorstelling teweeg brengen? 
In de jaren zeventig was het publiek na de 
voorstelling van de Internationale Nieuwe 
Scène (INS) klaar om op straat te betogen. 
Politiek theater focuste toen heel erg op 
de boodschap en de analyse, ten koste van 
artistieke kwaliteit. Vandaag lukt de com-
binatie van politiek theater en artistieke 
kwaliteit veel beter.

Erwin: Theater is heel erg geëvolueerd, 
o.a. op het vlak van scenografie. De thea-
teropleidingen zijn een stuk kwalitatiever. 
Maar onderschat de artistieke kwaliteit 
van ‘Mistero Buffo’ (1972) niet. INS werkte 
met eenvoudige middelen, maar werd 
artistiek gewaardeerd en dat heeft Vlaan-
deren op de kaart gezet. De klemtoon lag 
natuurlijk op de inhoud. De voorstelling 
stond in functie van de discussie nadien. 
Er werd ook gespeeld aan fabriekspoorten 
en dat ging natuurlijk voor een stuk ten 
koste van artistieke kwaliteit. 
Patrick: Vandaag zijn toeschouwers 
verwend door de grote spektakels op TV of  
in grote centra. Ze verwachten van theater 
iets gelijkaardigs.
Erwin: De maatschappelijke situatie is 
veel complexer geworden. Er zijn minder 
grote verhalen die éénduidige oplossingen 
bieden. Met één strijdlied breng je een 
publiek niet meer in vervoering. Politiek 
theater is weer ‘in’, o.a. rond thema’s als 
macht, globalisering, vluchtelingenpro-
blematiek, terrorisme…
Patrick: Er is ook de vluchtigheid. De 
problematieken volgen elkaar op aan een 
stevig tempo. Vooraleer je daar als theater 
op kan inspelen, dient er zich alweer iets 
nieuws aan.
Erwin: Het is niet zo dat je in het theater 
uitsluitend van een thema vertrekt. Je 
wordt ook aangesproken door literair 
werk dat waardevol is en waarmee je in 
het theater iets kan doen. Tegenwoordig is 
dat minder een pasklare theatertekst. Het 
Toneelhuis vertrekt vaak van een roman, 
zoals nu met het werk van Coetzee, 
wat dan resulteert in ‘De kinderjaren 
van Jezus’, een theaterproductie rond 
migratie. Een theatertekst wordt vandaag 
meer ervaren als een keurslijf. Een roman 
is vanuit dat oogpunt meer werkbaar, 
omdat je er alle kanten mee uit kan. Je 
vertrekt natuurlijk van de kwaliteit van 
de roman, maar je moet een werk van 500 
bladzijden wel reduceren tot 60 bladzij-
den. Er zijn interessante verhalen in de 
hele wereld. Recent waren er internatio-
nale theaterfestivals in India, in Oeganda. 
Daar worden verhalen gebracht die 
misschien universeler zijn dan Shake-
speare. Alleen kennen we ze niet omdat ze 
niet vertaald zijn.
Theater benadert de werkelijkheid op een 
andere manier dan de media. Wat theater 
kan toevoegen is vervreemding, zelfs in 
vrij realistische voorstellingen. Maar dan 
nog is de vraag of  dit moet. De media en 
bij uitbreiding de nieuwe media overval-
len ons dagelijks met feiten, interpreta-
ties, meningen, opinies, analyses. Je kan 
je de vraag stellen of  theater dat ook nog 
eens moet doen. Misschien moet theater 

instrumenten aanreiken om de werkelijk-
heid op een andere manier te verwerken.
Eric: Theater is ook altijd gespeelde 
werkelijkheid en dus is het per definitie 
vervreemdend, want het is niet echt.
Jef: Als toeschouwer ben je toch altijd ge-
confronteerd met je eigen waarden, of  met 
je eigen denkkader. Dat kan niet anders, 
hoe goed of  slecht er ook gespeeld wordt. 
Je wordt uitgedaagd om na te denken.
Patrick: Je reflecteert over de zin van het 
leven, over de grote verhalen, de angsten 
die vandaag meespelen. Verder heeft 
theater nog niet veel aan de samenleving 
veranderd. Je maakt deel uit van een col-
lectief  maar je reageert individueel.
Jef: Ook een toeschouwer kan je raken. 
Ooit zag ik ‘Getto’, een prachtige voor-
stelling in de Bourla. Wat me het meest 
ontroerde was een Joodse toeschouwer, die 
na de voorstelling in de zaal bleef  zitten en 
zachtjes zat te huilen. 
Patrick: Theater moet het onderscheid 
respecteren tussen het bieden van infor-
matie en het vertellen van een verhaal. 
Een verhaal kan je emotioneel raken. Pas 
dan spreken we van theater. Theater moet 
me doen nadenken, dat er een andere 
werkelijkheid mogelijk is dan deze waarin 
we leven.

Interactie van toeschouwers 
Patrick: Theater bereikt een beperkt 
segment van de bevolking. In die zin 
heeft het iets elitairs. Ik wou dat theater 
bredere bevolkingslagen bereikte.
Tom: Scholieren ervaren theater als iets 
ongrijpbaars. Als ze een toneelstuk zien 
dat hun niet bevalt, is hun reactie “ik 
ga nooit nog naar theater”. Ik hoor dat 
nooit na een slechte film. Daarom ben 
ik blij als aan het eind van het schooljaar 
scholieren vragen hoe ze aan een thea-
terabonnement geraken.
Erwin: Een theaterbezoek vraagt een 

grotere inspanning. Je gaat doorgaans 
niet alleen, je kleedt je op, je reser-
veert op voorhand… Ter plekke zit je 
tussen mensen die je niet kent, en na de 
voorstelling vertoef  je nog een tijd in de 
foyer. Een film gaan bekijken is een stuk 
makkelijker, maar in het theater maak je 
vlotter contacten en kan je emoties delen.

Nog meer engagement
Eric: De activiteiten van kunstenaars en 
theatergroepen verplaatsen zich nu ook 
buiten het creatieproces. Hart boven Hard 
is een burgerbeweging waar kunstenaars 
zich engageren en hun creativiteit in dienst 
stellen van het beïnvloeden van het beleid.
Erwin: Daar is een merkwaardige samen-
werking tussen traditionele vakbonden die 
kunstenaars vragen hun boodschap, hun 
maatschappelijke analyse op een artistiek 
aantrekkelijke manier te vertalen. Vandaag 
moet je spitser, genuanceerder com-
municeren, nieuwe vormen zoeken, een 
poëtischer taal ontwikkelen. Anders haken 
mensen af. Is dat een nieuwe vorm van 
engagement voor theaterhuizen?
Een theaterhuis beschikt natuurlijk over 
de geschikte infrastructuur waar mensen 
kunnen samenkomen voor een debat. Je 
krijgt meteen ook aandacht, omdat het 
in de Bourla gebeurt. Het biedt moge-
lijkheden naast een theaterproductie 
die veel meer tijd vergt. Neem ‘Caligula’ 
in het Toneelhuis, over blind geweld en 
machtsmisbruik. De recente aanslagen 
liggen niet aan de basis, want de productie 
was al anderhalf  jaar geleden gepland. Het 
Toneelhuis organiseerde wel twee avonden 
rond de vluchtelingenproblematiek. 
NTGent organiseerde een avond ‘samen 
tegen haat’. Dat is vrij nieuw.
Patrick: Dan vraag ik me af  hoe de 
overheid hier tegenover staat?
Erwin: Het theater krijgt aandacht. Wees 
maar zeker. Er wordt naar geluisterd.

PANEL 
BERNARD SOENENS (MODERATOR), REDACTIE OP&DOEK - TOM SLOSSE LERAAR, 

REGISSEUR - JEF MELLEMANS HOOFDREDACTEUR OP&DOEK, REGISSEUR - ERIC CLAVIE 

ACTEUR, REGISSEUR - PATRICK MAHIEU DIRECTEUR WOORD, KUNSTACADEMIE EEKLO, 
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‘TOTEN TREKKEN’
Bij De Zingende Sterren van Waregem speelt 
een actrice mee die we kennen. De Zingende 
Sterren brengt jaarlijks een revue-achtige 
komedie, geschreven door één van de leden. 
In ‘Toten Trekken’ wil BTM (de Belgische 
Televisie Maatschappij) de kijkcijfers 
opkrikken. Hiervoor nemen ze contact op 
met Studio 100 en laten ze een bedrijfscon-
sulente komen. Het flinterdunne verhaaltje 
dient alleen als kapstok waaraan een soort 
moppentrommel hangt. Elk om de beurt 
declameren de acteurs een mopje, waarna 
het verhaaltje weer verder gaat. Ook een 
verkleedpartij lijkt noodzakelijk om van een 
geslaagde avond te spreken. Dat deze vorm 
van theater zeker zijn bestaansrecht heeft, 
bewijzen de bijna vijfduizend toeschouwers 
jaar na jaar.

‘QUARTET’
Bevriend regisseur Eric Meirhaeghe 
regisseert ‘Quartet’ bij Taal en Kunst te 
Kortrijk. ‘Quartet’ gaat over de traagheid 

van het ouder worden. Vier gepensioneerde 
artiesten, die ooit samen een wereldbe-
roemd kwartet vormden, zitten nu samen in 
een rusthuis voor gepensioneerde artiesten. 
De ene heeft het al moeilijker met ouder 
worden dan de andere, en dan vooral met het 
afscheid nemen van het publiek en het aan-
vaarden van hun tanende sterrenstatus. Eén 
ding hebben ze echter gemeen. Ze dromen 
ervan om ooit nog eens samen op de planken 
te staan. Een mooi ogende voorstelling 
waarin echter een duidelijke spanningsboog 
ontbreekt. Dat laatste heeft veel meer met 
het stuk zelf te maken dan met deze creatie.

‘SASSAFRAS’
Toneel Isegrim, uit Kortrijk, is voor ons geen 
onbekende. De reden waarom we dit keer 
de moeite nemen om te gaan, is tweeërlei. 
De prachtige affiche met de volledige cast 
in cowboy-outfit in één of andere stal en een 
indiaan te paard zet onze ongebreidelde 
fantasie in gang. Een komedie over cowboys! 
Dat willen we toch wel eens zien. Als we 

‘Sassafras’ - Toneel Isegrim
© Bram Lesaffer

Hoogseizoen     
Kurt Velghe

Het najaar is het hoogseizoen van het liefhebberstheater. Ieder zichzelf  respecterend 
gezelschap toont dan zijn eerste productie van het seizoen aan het publiek. Een 

overaanbod aan amateurtheater. En dan is het kiezen geblazen. Waarom kies je voor die 
of  die voorstelling. Is het omdat je een acteur of  actrice kent? Hou je van de aanpak van 

een bepaalde regisseur? Ken je het stuk en ben je benieuwd wat een gezelschap ermee 
aanvangt of  ga je simpelweg af  op een affiche? Wij kozen de volgende voorstellingen om 

diverse redenen:

merken dat Dominique Tack deze burleske 
regisseert, is er geen twijfel meer mogelijk. 
Het duurt even voor we erin komen, maar 
zodra we mee zijn met deze absurde 
komedie, is het genieten. Na de kennis-
making met de gekke familie Rockefeller, 
met een moeder die te pas en te onpas in 
haar glazen bol de toekomst voorspelt en 
de hilarische commentaar van een levende 
totempaal in de woonkamer, maken een 
grappige Indiaan en een over articulerende 
cowboy het hele verhaal nog absurder. Als 
de totempaal dan ook nog eens echt tot 
leven komt en zowaar een rapnummer ten 
beste geeft, is het hek helemaal van de dam. 
‘Sassafras’, een burleske westernkomedie 
met een hoek af.

‘SOUVENIR’
Tot slot trekken we naar ‘Den Ekster’ in 
Dranouter voor het café-theater, waar vriend 
Bart Claeys een patent op heeft. We genieten 
van een natje en een droogje in het gezellige 
kader van dit café in het hartje van de 
Westhoek. Tom Ternest regisseert ‘Souvenir’ 
van Gregory Caers voor AMA Producties. 
Een heel knappe voorstelling over een man 
en een vrouw die thuiskomen nadat de man 
een lange tijd in coma lag als gevolg van een 
verkeersongeluk. Een quasi perfecte toneel-
avond is het gevolg, waar scenografie, licht, 
klank en (samen)spel wonderwel in elkaar 
passen. Het plaatje klopt helemaal.

Bernard Soenens

Mensen in armoede (Mia) in het Meetjesland vinden elkaar 
in diverse toneelgroepjes in Eeklo en Aalter. OPENDOEK 

begeleidde hen twee jaar, samen met Het Wijkcentrum in 
Eeklo. Precies één jaar geleden werd het project afgerond. 

Wat is het tastbare resultaat? Een gesprek met Jan Matthys 
(coördinator Het Wijkcentrum Eeklo) en Patrick Mahieu 

(directeur woord Kunstacademie Eeklo) en met Greet De Meyer 
(vrijwilliger toneelgroep De Uitvlucht Aalter) één jaar na ‘Mia 

maakt Scène’.

1 jaar na Mia 
maakt Scène

‘Mia’ - De Uitvlucht Aalter
© Laurent De Bie

Hoe gaat het intussen met de Eeklose 
‘Straatmussen’?
Jan: De ‘straatmussen’ stopten ermee, 
maar dat is minder erg dan het lijkt. Die 
acteurs moeten kunnen doorgroeien en 
dat lukt ook. Luc en Linda spelen nu mee 
met de amateurgroep ‘Hermelijn’. Negen 
‘straatmussen’ vinden een leerschool 
in de theateropleiding van de Eeklose 
kunstacademie. Ze steken artistiek veel 
op, de school biedt hun structuur en ze 
leren gedisciplineerd omgaan met hun 
tijdsbesteding. Ze krijgen bovendien een 
diploma. Voor velen is dat voor het eerst in 
hun leven. 
Patrick: Deze groep volgt al twee jaar 
toneelles o.l.v. Marijke, die hen tien jaar 
begeleidde als regisseur van De Straat-
mussen. Zij was voor hen de brug naar de 
academie. Intussen kozen we bewust voor 
een andere docent. Zo leren ze zich minder 
afhankelijk op te stellen.
Jan: De groep heeft niettemin heimwee 
naar het maken van een theatervoorstel-
ling en het spelen voor een publiek. 

Patrick: Amateurgroepen staan echter 
te weinig open voor nieuwe mensen, 
laat staan voor mensen in armoede. Ze 
krijgen in het beste geval een kleine rol of 
werken mee aan het decor of in de bar. Dat 
belemmert artistiek doorgroeien.
Jan: Daarom is het belangrijk dat het 
Wijkcentrum in Eeklo blijft zorgen voor 
instroom. Mensen in armoede hebben 
immers nood aan iets creatiefs doen 
samen met anderen. Zo krijgen ze meer 
zelfvertrouwen. De stap naar het podium 
is dan snel gezet. De vraag is: wie kan dit 
begeleiden? Een sociaal-geëngageerde 
vrijwilliger die ook artistiek onderlegd is, 
moet dit kunnen. 

En Aalter?
Greet: Toneelgroep ‘De Uitvlucht’ in 
Aalter zat meteen op het goede spoor. De 
groep bestond uit mensen in armoede en 
vrijwilligers, Lien coördineerde. Daniël 
was zowel sociale als artistieke coach en 
amateurgroep ‘Vlaanderens Zonen’ bood 
ondersteuning als peter. Het moeilijkste 
was de stap van sketches naar een thea-
terproductie. Maar de voorstelling ‘Hope’ 
maakte veel los.
Begin 2015 viel Lien, coördinator van Mia 
maakt Scène, weg. Maar we zijn niet bij 
de pakken blijven neerzitten. Vanuit de 
Welzijnsschakel namen we contact op “ Vorig jaar zat ik nog  

te breien, nu sta ik  
voor de micro.”

met de kunstacademie in Aalter. De groep 
was het met één ding eens: “Als we willen 
doorgaan met toneel, dan moeten we ons 
bijscholen.” Nu volgen negen leden van de 
groep toneelles in de academie. Docente 
Silke past zich erg goed aan. Bij het begin 
van de les is er ruimte voor een praatje om 
even te ventileren. Ze werkt ook met een 
flexibel programma. Het administratief 
werk neem ik als vrijwilliger voor mijn 
rekening. 

Jij volgt samen met coach Daniël ook de 
lessen?
Greet: Mensen moeten worden aange-
maand hun huiswerk te maken en present 
te zijn. Ze merken dat ook wij soms moeite 
hebben met bepaalde zinnen, of enige 
schroom hebben om een emotie uit te 
drukken. Zo groeit het vertrouwen. 

Mist de groep het podium en het publiek 
niet?
Greet: Aan het eind van het schooljaar 
plannen we allicht een opvoering. Maar 
in november was er al het theaterproject 
van Welzijnszorg en Beweging.net, met Jan 
De Smet en Eric Vlaeminck. Dat was een 
fantastische ervaring. Een speler getuigde: 
“Vorig jaar zat ik op toneel in een zetel te 
breien en nu sta ik voor de micro teksten 
voor te dragen.”
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‘VERMIST’ (MAAR NIET ECHT GEMIST)

‘Vermist’ - Toneel Isegrim 
© Bram Lesaffer

Veellezers Wim Van Leemput en Ellen Asaert banen zich een weg door de 
theaterbib van OPENDOEK, op zoek naar ‘klassiekers’ en fileren ze tot 
hapklare brokken. Vandaag nemen ze ‘Vermist’ van Walter Van den Broeck 
onder handen. 

PLOT TWISTS
Het stuk ‘Vermist’ introduceert enkele her-
kenbare komedie-elementen, maar naarmate 
het eerste bedrijf vordert, wordt het ernstiger 
en zwaarder. Tot het lijkt uit te draaien op 
een gewichtig drama over wat het doet met 
ouders wanneer hun kind verdwijnt. Net dan 
staat Nadine, de verdwenen dochter voor de 
deur. Dergelijke plot twists worden doorheen 
het stuk volgehouden en de toeschouwer valt 
van de ene verrassing in de andere.

KOM IK ONGELEGEN?
Terwijl ook de kijker wil weten wat Nadine 
is overkomen, krijgt het stuk de ondertoon 
dat Nadine eigenlijk behoorlijk ongelegen 
komt – wat ook een komisch effect heeft. Als 
blijkt dat Nadine ‘gewoon’ weggelopen is, 
wankelt hun levensstijl van bezit en uiterlijk 
vertoon...  ‘Hebben’ is belangrijker dan ’zijn’ 
voor de ouders van Nadine. Net dat is één 
van de redenen waarom Nadine er tien jaar 
geleden vandoor ging. Terwijl ze doorvragen 
over haar verdwijning, krijgen de ouders 
antwoorden die ze niet willen horen. Blijkbaar 
heeft ieder personage zijn eigen geheim dat 
met de verdwijning van Nadine te maken 
heeft. Met een uitgekiend wraakplan haalt 
Nadine uiteindelijk alles en iedereen letterlijk 
en figuurlijk onderuit.

KLASSIEKE OPBOUW
Kiezen voor ‘Vermist’ is een veilige keuze. 
De komedie lijkt geschreven op maat van het 
amateurtoneel: het is een heel toegankelijk 
stuk, duidelijk zonder uitleggerig te zijn. Het 
is een afgerond verhaal met een klassieke 
opbouw: een sterk begin, een midden met 
enkele wendingen en een (verrassend) 
einde. Alles wat moet gebeuren, gebeurt 
ook op de scène, niet ernaast of tussen twee 
bedrijven, en er is geen open einde. Maar pas 
op: de stukken van Walter Van den Broeck 
zijn vaak ingenieuzer en complexer dan een 
eerste lezing laat vermoeden. De leugens 
en het verraad stapelen zich op, maar door 
de spitante dialogen is het – veel eerder 
dan de tragiek - de satire die de bovenhand 
neemt. Oneliners als “Pa houdt van kinderen, 

Klassiekers gefileerd

zolang ze maar vermist zijn.” worden efficiënt 
gelanceerd. “Elke gelijkenis met bestaande 
gebeurtenissen en/of personen berust op 
louter toeval…” Niet dus!
In ‘Vermist’ (2003) wordt veel gesuggereerd 
en het verhaal kent vele verwijzingen naar 
de zaak Dutroux en zijn nasleep. Het is 
zeer belangrijk deze verwijzingen ook uit 
te spelen, want hiermee komt het satirisch 
aspect en dus de meerwaarde van de tekst 
naar boven. Zo doet de vader meteen denken 
aan Paul Marchal. Alleen zijn enkele typische 
eigenaardigheden en levenskeuzes die de 
man destijds werden verweten, hier verdeeld 
over meerdere personages. Zo start zijn beste 
vriend een politieke carrière om vanuit de 
politiek iets veranderd te krijgen en is zijn 
vrouw extreem mediageil.
Ook de pers wordt er serieus doorgehaald, 
hier verpersoonlijkt door Herman, destijds 
het vriendje van de verdwenen dochter. Hun 
honger naar de primeur en hun noodzaak 
om de kranten vol te schrijven, desnoods 
met verzonnen verhalen, wordt niet eens 
uitvergroot. De wildste complottheorieën 
over internationale netwerken en geheime 
exclusieve feestjes (‘Eyes Wide Shut’ op zijn 
Vlaams) waarmee de kranten destijds gevuld 
werden (‘google’ maar eens Regina Louf), 
passeren de revue. Eveneens zeer herkenbaar 
is de stichting die ze allen samen hebben 
opgericht. Ze leven er al tien jaar rijkelijk van 
en toch kampen ze met een teveel aan geld. 
Tussen de regels door lees je dat het allemaal 
op zijn minst een beetje dubieus is. Zeker 
wanneer de boekhouding koste wat het kost 
weg moet.

ENSCENERING?
Qua enscenering kan je vele kanten uit. 
Er is geen expliciete vereiste. Je kan een 
realistisch decor kiezen van een woonkamer 
waarin de Stichting overaanwezig is, maar 
je kunt evengoed heel abstract gaan en een 
symbolisch kader kiezen dat de chaos waarin 
die mensen leven, in de verf zet. Zolang de 
situatie maar speelbaar blijft en de uitver-
grote personages niet verloren gaan in de 
enscenering. Het blijft een satire!

‘Sterke vrouwen’ prijkt als thema op de 
affiche voor Wereldverteldag 2016. Ondanks 
de mannelijke overheersing in de wereld-
geschiedenis kost het geen enkele moeite 
om verhalen over significante vrouwen te 
vinden. Toch rommelen ze ergens in de marge 
van het wereldgebeuren. Vrouwen zijn vaak 
‘sideburns’ van de mannelijke grootsheid, en 
dat maakt hen net zo intrigerend om verhalen 
over te vertellen. Omdat geschiedschrijving 
een mannelijke bezigheid was, zijn deze 
verhalen lang aan de zijlijn gebleven. Toch 
spelen vrouwen vaak een hoofdrol. Om het 
volks uit te drukken: mijn moeder was een 
nederige, zelden converserende vrouw, maar 
ze had thuis wel de broek aan.

Zelfs in de sprookjeswereld zijn er heel 
wat sterke vrouwen. Sneeuwwitje trotseert 

de wrede jager, een gemene heks, zeven 
stukgewerkte dwergen en een adembene-
mend knappe prins om per slot van rekening 
de mooiste van het land te blijven. Een 
normaal mens bijt zijn of haar tanden stuk 
op één van deze opponenten, maar zij niet. 
Net dit gegeven maakt dit sprookje, en vele 
andere, tot een hit. De underdog trotseert 
de sterkeren, moet door de modder kruipen, 
maar overwint uiteindelijk. En… het is een 
vrouw. Waarschijnlijk maakt net dit gegeven 
het verhaal zo fascinerend. In de meeste 
omstandigheden delft zij het onderspit, maar 
hier triomfeert zij.

Vooral in het gewone leven vind je sterke 
vrouwen. Heldhaftige dames die op één 
of andere manier de wereldgeschiedenis 
een vrouwelijk kantje geven. De Florence 

Nightingales, de Moeder Theresa’s, de Indira 
Ghandi’s, zij hebben zich als vrouwen op de 
kaart gezet en vormen daardoor de basis 
voor heldhaftige verhalen. Ze doorbraken de 
mannelijke overheersing, en zijn gedroomde 
helden om over te vertellen. 
Om nog maar te zwijgen over de vrouwen 
die op een schitterende manier verhalen op 
papier zetten. Wie droomde nooit weg bij 
de poëtische woorden van Isabelle Allende? 
Ze overtreffen soms de schoonheid van 
het menselijk bestaan en net daarom zijn 
ze voer voor vertellers en luisteraars. Even 
wegdromen van de vaak barse mannelijkheid 
en vertoeven in vrouwelijke finesse.

Ondanks (of misschien dankzij) mijn man-zijn 
moet ik toegeven dat ik ontzettend hou van 
verhalen waarbij de tegenstelling tussen de 
fysiek sterke man en de psychisch sterke 
vrouw een rol speelt. Verhalen nemen je mee 
op een tocht waar de man waarschijnlijk aan 
het langste einde gaat trekken, maar uitein-
delijk door de sterke vrouw gevloerd wordt. 

Ik wens de vertellers en vertelsters veel 
geluk bij het zoeken naar teksten over en 
van sterke vrouwen. Misschien kunnen zij 
putten uit hun eigen ervaring, waarschijnlijk 
ontdekken ze snel een sterke dame. Mocht 
de inspiratie echter ontbreken, google even 
‘sterke vrouwen’, een overvloed aan vertelba-
re verhalen rolt over het scherm. Ze situeren 
zich tussen sprookjes en zwaar erotische 
verhalen, maar ze hebben altijd dezelfde 
rode draad: de vrouw overwint altijd. Laat de 
wereldverteldag in maart een ode worden 
aan de vrouwen. Na eeuwen vechten tegen de 
bierkaai mag er een dag van ‘victory’ zijn.

‘The Waiting Room’ - Theatr Brama Goleniow SOW2015
© Karel De Puysseleir

Jef Janssen

Als puber hang ik aan zijn lippen. Mijn geschiedenisleraar neemt de 
klas mee op verwoestende tochten door Frankrijk. De hoofdrol wordt 

opgeëist door Jeanne d’Arc. Alleen al het feit dat zo’n oorlog honderd jaar 
kon duren, leek onvatbaar voor een puberverstand. Ik zie haar het paard 

mennen, als ze onvervaard de zoveelste tegenstrever met haar vlijmscherp 
zwaard onthoofdt, of  hoe ze op de brandstapel aan de vuurgeesten 

gevoederd wordt, zonder dat ze een kik geeft. Aan het einde van de les 
spring ik recht om de leraar voor zijn verhaal en vertelkunst te bejubelen. 

Het levert me straf  op voor honderd jaar, maar Jeanne d’Arc blijft voor 
eeuwig de sterke vrouw in mijn leven. ‘Vir durus bene vincitur!’ (Vrij 

vertaald: ‘Wat een fijn gevoel om een geharde man te verslaan!’)

WERELDVERTELDAG
STERKE VROUWEN 

“ Niet alle vrouwen eindigen  
op de brandstapel!”
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Het gebeurt meer dan je denkt, dit soort 
intermezzo’s. Je bent tenslotte maar dat 
ene persoontje dat in zijn eigen taal het 
publiek aan zich wil binden. Soms lukt 
het, soms ook niet. Er hoeft maar iemand 
heel de tijd te zitten hoesten, ongepast 
te lachen, te sms-en of  te facebooken en 
je bent zo je zorgvuldig geleerde dertig 
bladzijden helemaal kwijt.
En toch wil die ‘Einzelgänger’ telkens 
weer opnieuw de confrontatie aangaan 
om alleen met zichzelf  in een personage 
de scène te bespelen. Als puur entertain-
ment (de stand up comedy viert hoogtij), 
moraliserend (de boodschap moet 
overkomen) historisch, maatschappelijk 
of  religieus( mooi verpakt beklijft beter) 
of  publieksuitbuiting (pronken met 
het ego “Het was zo confronterend wat 
ik speelde.”) De acteur is alleen aan het 
woord, heeft geen tegenspeler behalve 
soms een imaginaire en probeert zijn 
gedachten te vertolken. Geen sinecure. 
Je moet immers je toeschouwers blijven 
boeien tot het einde want je hebt niks 
anders dan je verhaal, je stem en je li-
chaamstaal. Buiten een dosis talent heeft 
de acteur dus ook nood aan een ijzersterk 
verhaal om zich staande te houden. Een 
goede monoloog swingt, danst en klinkt 
bijna als muziek. Het ritme is zeer be-
langrijk. De beste teksten bevatten enorm 
sterke tegenstellingen (blank versus 
zwart of  christen versus moslim) en 
krijgen een duidelijke richting. Is de tekst 
bedoeld voor een denkbeeldig personage 
of  wordt het publiek rechtstreeks aan-
gesproken? Beginnende acteurs geraken 
hier soms al de draad kwijt omdat ze 
niet gewend zijn alleen zo dicht bij het 
publiek te staan. De fysieke transfor-
matie moet worden vormgegeven door 

de manier waarop de rol zijn of  haar 
gedrag en houding bepaalt, in de manier 
waarop hij of  zij beweegt en handelt, met 
mimiek, in de klank van de stem en de 
manier waarop hij of  zij spreekt.
De tekst blijft immers een geschreven 
iets, een halffabricaat waarmee acteur en 
regisseur aan de slag moeten. Nogal wat 
schrijvers kunnen het niet nalaten de 
speler heel wat regieaanwijzingen mee te 
geven. Creativiteit wordt hierdoor soms 
gefnuikt.En toch worden monologen 
steeds populairder in onze ‘selfie-
maatschappij’. De acteur heeft immers 
alleen maar met zichzelf  rekening te 
houden. De tegenspeler kan hem nooit 
voor schut zetten. Alleen de techniek kan 
falen. Later op de avond mag hij alleen 
langs de kassa passeren. Veel beroepsac-
teurs moeten dit gewoon doen om den 
brode en vele semiprofessionelen treden 
graag in hun voetsporen. Je vindt die 
solisten ook terug bij sommige amateur-
gezelschappen. Anciens hebben bijna 
alle rollen gespeeld en fin de carrière 
beslissen zij ineens de solotoer op te 
gaan onder het mom van het publiek te 
bedanken voor hun nooit aflatende en-
thousiasme, maar al vlug ondervinden zij 
dat hun metier toch niet altijd voldoende 
blijkt te zijn. 
We merken bij nogal wat spelers een dui-
delijke interesse naar het doorbreken van 
de vierde wand. De stijlvorm waarbij een 
acteur zich ineens rechtstreeks tot het 
publiek wendt en daarmee erkent dat de 
realiteit die werd opgeroepen een illusie 
is. Het doorbreken van de vierde wand 
wordt soms gebruikt voor een komisch 
effect, maar er kunnen ook heel wat 
verwarringen ontstaan door het onjuist 
of  niet consequent gebruik ervan. Ook 
hiervoor kan je een regisseur gebruiken.
Laat je echter niet afschrikken want als je 
zin, tijd, talent en een sterke tekst hebt, 
is een monoloog spelen toch wel een 
ervaring om nooit te vergeten. Dat geldt 
ook voor je publiek. Laat de anderen 
maar hun kritiek spuien. Gewoon doen!

Edith Vande Schoor 

“Nee sorry, ik kan nu niks zeggen, ik zit in 
een voorstelling, een voorstelling, ja, een 
monoloog. Ik zit op de eerste rij, ze hoort 

mij, denk ik, ik bel straks wel terug.” Gsm uit.

Monologen
‘Lady Macbeth’ - TG Sehnsucht
© Christophe Ketels

PRO
 
Het is een uitdaging voor je zelf. Je 
kan je grenzen verleggen, het metier 
beter beheersen.
Je hebt alles zelf in handen. Je bent 
niet afhankelijk van andere acteurs.
De meeste toneelstukken zijn te 
lang. Je kan snoeien tot de essentie.
Alleen een sterk verhaal kan je 
redden. Je moet niet meedraaien in 
een flauw verhaaltje.
Het publiek komt voor jou. Ze 
appreciëren je al vooraf, anders 
komen ze niet.
Gemakkelijke organisatie. Je hebt 
niet veel nodig en repeteert wanneer 
je wil.
De spelkwaliteit heeft één niveau, 
die van jou. De homogeniteit is 
verzekerd.
Je benadeelt geen medespelers. 
Er is geen concurrentie. Je neemt 
niemands rol af.
Je inzet is maximaal. Je moet 
wel. Je bent immers alleen 
verantwoordelijk. 
Succes smaakt als een overwinning 
op jezelf. Je beleeft een blijvend 
intens geluk. 
 

CONTRA
Het is een nogal egocentrische 
bedoening. Je wordt snel als 
pretentieus beschouwd.
Elk zwak moment valt op, is een 
ramp. Is bijna niet te herstellen. 
Saai blijft saai.
Je krijgt geen hulp van een 
medespeler als je spel een dipje 
meemaakt.
Toneelmatig ben je beperkt door 
gebrek aan een echte dialoog.
Het is een wat artificiële vorm. 
Monologue interieur of rechtstreeks 
tot publiek.
Je wordt extra kritisch, zelfs jaloers 
bekeken. Je staat alleen in de   
schijnwerper.
Je kan geen verantwoordelijkheid 
afschuiven. Je hebt niemand om je 
achter te verschuilen.
Je hebt toch nog altijd anderen 
nodig. (regie - techniek – organisatie 
– promotie…)
Je moet alle facetten van het acteren 
beheersen. Je moet uitzonderlijk 
goed zijn.
Het blijft een eenzame bezigheid. Je 
kan zelfs je vreugde met niemand 
delen.
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Het kleinste ‘rolleke’

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

‘De Grönholmmethode’ (Jordi Galceran) is 
het perfecte voorbeeld van een ‘huis clos’: 
een genre, gebaseerd op een stuk van 
Sartre uit 1943, waarbij mensen opgeslo-
ten zitten in een ruimte en geobserveerd 
worden door het publiek. Steek een aantal 
mensen samen in een afgesloten ruimte 
en zie wat er gebeurt. Andere voorbeelden 
hiervan zijn: ‘Eer de haan kraait’, ‘De twaalf 
gezworenen’, enz.

Het ‘huis clos’ is meteen ook het uitgele-
zen genre om op scène te brengen. Je kan 
iedere acteur behoorlijk tevreden stemmen, 
want hij of zij is quasi het volledige stuk 
aanwezig op de scène. Bovendien kan 
je je als regisseur meestal beperken tot 
een kleine ruimte. In dit stuk zijn dat vier 
mensen die samen opgesloten zitten in 
een kantoor. Hoe je dit kantoor aankleedt, 
beslis je helemaal zelf. Je kan het behoor-
lijk abstract maken met bijvoorbeeld alleen 
maar stoelen. 
Toneelgezelschap Klakkeboem speelde 
dit in een zodanig kleine ruimte dat de 
acteurs geen kant op konden. Ze móesten 

FILM EN THEATER

de confrontatie wel aangaan met elkaar. 
Op de achterwand werd een skyline 
geprojecteerd waarbij de avond viel. Tegen 
het einde van het stuk was het buiten 
pikdonker. Eenvoudig maar zeer doeltref-
fend. Het geeft perfect weer hoelang ze 
daar op elkaars lip zitten. De regisseur koos 
bovendien voor een natuurlijke speelstijl en 
dat komt de geloofwaardigheid ten goede. 
Een zelfde aanpak was te zien bij KSMG 
Beveren. Een glazen ‘kooi’ stelde het 
bureau voor. Zo werd het publiek Big 
Brother, die binnenkeek in de levens van 
deze mensen. Ook hier werd heel natuurlijk 
gespeeld. 
Bij de twee voorgaande werd telkens 
gekozen om de opdrachten via een brieven-
bus binnen te brengen. Bij een creatie van 
het Kunstencentrum Vlaams Fruit zagen we 
een enorme ruimte met een groot wit bord, 
een tafel en stoelen. Côté jardin stond een 
printer (veel te hoog voor de acteurs) waar 
de opdrachten afgeprint werden en naar 
beneden dwarrelden. Hier werd duidelijk 
voor een luchtiger aanpak gekozen. Het 
stuk is op zich al grappig, maar hier 

“ Met z’n allen in een  
kleine glazen kooi.”

Kurt Velghe

In een cursus ‘acteren voor beginners’ zei 
de lesgever dat iedere acteur de ambitie 
moet hebben om grote rollen te spelen. 
Dat klopt, maar sommige kleinere rollen 
zijn ook heel interessant. Als een acteur 
een of andere onbenullige passant moet 
spelen en ocharme vijf minuutjes op de 
scène staat in een stuk van ruim twee 
uur, mag die dan niet terecht ontevreden 
zijn? Bij ons zorgt het bestuur en/of de 
regisseur ervoor dat die in een volgende 
productie wel een rol krijgt waarin hij zich 
kan vastbijten. 

Johnny Hayen  

Bij ‘De Runkster Toneelvereniging’ had 
men een toneelmeester die nooit op de 
scène wou staan toch zover gekregen dat 
hij op moest met één zinnetje: “Uw taxi 
is er!” 
Hij had met de hand tien pagina’s overge-
schreven voor en ook nog enkele pagina’s 
na zijn zinnetje. Op de première wist hij 
echter niet meer wat hij moest zeggen. Te 
veel zenuwen. De volgende voorstellingen 
is hij niet meer opgekomen.

Anoniem

Mijn kleinst rol was in ‘De klucht van 
de brave moordenaar’ van Jos Janssens: 
Tuurke, het zoontje van de groenselvrouw 
Nora. De jongen wou per se naar de ge-
vangenis om ‘de moordenaar’ te zien. Dat 
was dan ook de enige zin die ik moest uit-
schreeuwen: “Ik wil de moordenaar zien! 
Ik wil hem zien! Ik wil hem zien!”, gevolgd 
door een ‘safflet’ op mijn achterwerk!

DE GRÖNHOLMMETHODE

Kurt Velghe 

Vier mensen komen solliciteren voor de job van Sales en Marketing 
Manager bij één van de meest toonaangevende meubelbedrijven van 

Scandinavië (IKEA? Iemand?). Ze krijgen heel snel te horen dat één 
van hen eigenlijk een psycholoog is en dat ze moeten uitzoeken wie. 

Bovendien worden ze onderworpen aan de ene vreemde test na de 
andere. Dit stuk bevat nogal wat verrassende wendingen en wie de 

twist op het einde had zien aankomen, verdient een pluim. 

werden de grappen nog meer in de verf 
gezet. Bovendien was de protagonist (het 
personage van Fernando Porta) veel minder 
een ‘klootzak’ dan bij de twee andere 
voorstellingen.

In 2005 werd ‘De Grönholmmethode’ 
verfilmd als ‘El método’ door Marcelo 
Piñeyro. Een minder geslaagde verfilming 
als je ‘t mij vraagt. 
Er zijn vooreerst veel meer sollicitanten en 
daarenboven kozen de makers ervoor om 
de sollicitatieruimte te pas en te onpas te 
verlaten. Hierdoor zitten de personages 
niet voortdurend op elkaar, terwijl net 
hierin de kracht van dit stuk zit. Er kunnen 
zaken verteld worden die de rest niet hoort. 
Zo zit er ook een scène in waarin een man 
en een vrouw seks hebben met elkaar, 
terwijl dat niets ter zake doet. Een aantrek-
king die trouwens ook gesuggereerd werd 
in de voorstelling door het Kunstencentrum 
Vlaams Fruit. 
Bovendien zijn er verschillende persona-
ges die veel minder aan bod komen dan 
andere, terwijl in het stuk ieder personage 
quasi even belangrijk is. Een voorbeeld 
van hoe theater voordeel haalt uit één van 
zijn grote nadelen - decorwissels zijn altijd 
moeilijk. En omgekeerd: door in de film 
naar verschillende locaties te gaan, verliest 
het verhaal aan kracht. 
‘De Grönholmmethode’ is een krachtig ei-
gentijds stuk van één van de beste Spaanse 
toneelauteurs van zijn generatie.

Gwen Deprez

Net voor het doek viel, moest een van mijn 
medespelers opkomen met een schaap op 
zijn schouders. Hij was elke repetitieavond 
aanwezig. Zijn echtgenote had hij wijsge-
maakt dat hij een heel erg zware rol had…
Vol verwachting om haar echtgenoot als 
acteur aan het werk te zien, kwam zijn 
vrouw naar de première. Zo vaak van huis 
weggeweest om dan alleen op te komen 
met een schaap op zijn schouders? “Ja 
maar”, verantwoordde haar man zich, “dat 
was wel een heel zwaar schaap!”

Martin Vanmaris

‘Wachtzaalstory’, voorjaar 2014. De 
zotste toestanden in een wachtzaal van 
een tandarts. Een klein rolleke gevraagd 
wegens tijdgebrek. Maar ik kreeg slechts 
twee momentjes, als de lispelende 
‘kuisheer’. Aan het begin van het stuk en 
net na de pauze, als opwarming voor het 
publiek. De regisseur liet me de vrijheid 
de tekst wat aan te passen. Het werden 
twee ‘standup comedy’ momentjes. Ik 
heb me er volledig in laten gaan. En toen 
kwam er nog een tweede rolleke bij: een 
kort telefoongesprekje als brandweerman, 
achter de coulissen. Eerst het antwoordap-
paraat en dan de traag sprekende pompier 
die de noodoproep moest beantwoorden. 
Boeiend!

Marleen Korthoudt

Iedere rol die de auteur geschreven heeft, 
zelfs figuratie, is belangrijk voor het stuk 
en is meestal ook functioneel! Al is het 
opkomen en dood vallen.

Marc Verfaillie

In 1984, in ‘een Valstrik voor een man 
alleen’ moesten twee acteurs in politie-uni-
form het podium opkomen om een lijk op 
te halen. Hun inbreng ging niet verder dan 
dat, maar toch kregen zij een ‘open doekje’. 
De twee acteurs werkten in het werke-
lijke leven op het stadhuis. Bij sommige 
toeschouwers was dit niet onmiddellijk een 
huis van grote ijver. Een toeschouwer had 
het lumineuze idee om luidop (in het West-
Vlaams) te roepen: “Ze roapen noois geen 
ges (gras) van d’eerde en nu goan ze een 
betje een liek (lijk) oprapen!”

Frans Vranckx

In een ver verleden, 1960, in ‘Het geheim 
van Iwan Iwanovitsj’ van E. Fleerackers, 
speelden mijn tweelingbroer Piet en ik twee 
wachten van het Russische leger. Onze 
enige repliek, tezamen, was: “In naam 
van de tsaar, blijf allen staan!” Dit was het 
eerste toneelstuk van Chiro Roosbeek en 
het werd gespeeld met groot succes.

Jan Vanaudenaerde 

“Kleine rollen bestaan niet, kleine mensen 
wél.”

Edwin Vandermeeren

De meest memorabele rol was weggelegd 
voor iemand van de decorploeg, die we de 
niet erg spraakzame Tuur lieten spelen in 
‘Kamiel’ van Paul Marien. Zijn tekst bleef 
beperkt tot een twintigtal interventies 
met “Allez!” maar dan in alle toonaarden. 
Hilarisch! Hoe een decorman kan uitgroeien 
tot ‘vedette van de avond’.

‘El Metodo Grande’
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PROJECTIE OP DE SCÈNE
Eline Van de Voorde 

Toneelgezelschappen laten zich graag uitdagen om 
creatieve oplossingen te zoeken voor decor, acteerspel 
en dergelijke. Ook videoprojectie kan een meerwaarde 
bieden. Voor de praktijk gaan we te rade bij enkele 
amateurtheatergezelschappen met ervaring op dit terrein en 
kijken we ook naar enkele andere geslaagde voorbeelden. 

Kiezen voor videoprojectie 
kan vele redenen hebben: 
een decor dat onmogelijk 
te bouwen is op scène, 
personages ontdubbelen, 

een specifieke sfeer creëren… Het 
blijft uiteraard een artistieke keuze. 
Wie het enkel gebruikt om te verbluf-
fen, valt al snel door de mand. Een 
filmprojectie moet op zich staan en op 
zich betekenis hebben. Of  zoals Bart 
Van Gyseghem van ‘tist! in Mechelen 
het verwoordt: “Vaak wordt projectie 
nog gezien als een illustratie, een 
bijtreden van wat gezegd wordt in de 
tekst, of  een moderne methode om 
eens iets anders te doen. Dat is het 
volgens ons nooit! Wat je als gezel-
schap projecteert, heeft de kracht om 
een eigen lijn te vertellen. Het draagt 
bij aan de voorstelling op een manier 
die niet in het spel en/of  de tekst en/
of  de scenografie zit. Dat kan zowel 
concreet zijn: van bestaand tot zelfge-
maakt beeldmateriaal, tot abstracte, 
louter sfeer scheppende beelden. Dit 
wil niet zeggen dat die beelden los 
staan van de voorstelling, integendeel. 
Als toeschouwer en maker kan je een 
verband leggen met wat de projectie 
toont. Zoek dus beelden vanuit de 
tekst of  vanuit het personage, of  
zoek tekst en personages vanuit de 
beelden. Het is met andere woorden 
ook mogelijk om te vertrekken vanuit 
je beeldmateriaal.” 

Waarom projecties gebruiken?
De waaromvraag blijkt belangrijk. 
En daarna komt het hoe. Er zijn 
immers verscheidene vormen van 
projecteren en de zaal waarin je speelt 
beperkt vaak de mogelijkheden. Kan 
je projecteren achteraan de scène of  
net achteraan de tribune? Wil je een 
grote of  kleine projectie? En wil je dat 
de acteurs erdoor lopen of  net niet? Er 
zijn tal van technische beperkingen. 
Maarten Seijen van Kunst & Geest 
(Westerlo) somt er enkele op: “Het is 
belangrijk om een goede projector 
te kiezen. Soms is een short throw 
projector handig, aangezien je die 
heel dicht bij het scherm kan hangen. 
Bij een standaard projector, heb je 
al gauw tien à vijftien meter afstand 
nodig. Zo loop je het risico dat er 

altijd wel iets in de weg staat of  hangt. 
Daarnaast moet de projector ook een 
goede lichtopbrengst hebben, zodat 
je boven de toneelbelichting uit komt. 
3000 ANSI lumen is een minimum. 
En een laatste, niet te vergeten 
aspect, is de resolutie van de beelden: 
die moet hoog genoeg zijn. Te lage 
resolutie zorgt voor vervelende blokjes 
op het scherm.” Degelijk advies lijkt 
dus evident. 

Ook Patrick Matthieu van Tal Aalst 
licht toe wat bij hen de belemmerin-
gen zijn: “Gezien de grootte van de 
scène is het voor ons niet vanzelfspre-
kend om grote projecties als ‘achter-
gronddecor’ te realiseren. Projectie 
vanuit de zaal behoort wel tot de 
mogelijkheden. In dat geval maken we 
de keuze - in functie van het stuk - of  
de acteurs al dan niet door het beeld 
kunnen lopen. In een aantal gevallen 
levert projectie met acteurs die er 
doorheen lopen, knappe effecten op. 
Zo maakten we ooit een wand van 
elastische banden waaruit de acteurs 
in het beeld konden opduiken.” Jan 
Verboven van De Leiezonen uit 
Drongen wijst op enkele andere 
valkuilen, zoals de combinatie van 
scènes met veel licht en projectie. 
“Projectie vereist altijd enige verduis-
tering en valt dus niet te combineren 
met veel licht op de scène. Schaduwen 
kan je voorkomen door de beamer 
hoog te plaatsen, of  door retropro-
jectie te gebruiken. Bij retroprojectie 
moet je dan weer vermijden dat het 
licht van de projectoren in de ogen 
van de toeschouwers schijnt.” Een 
ding is alvast duidelijk: een goede 
projector is essentieel en enkele keren 
testen voor de première is geen over-
bodige luxe. 

Een echte uitdaging wordt het 
wanneer projectie live wordt gebruikt. 
Bij het Staltheater Oelegem maakten 
ze voor hun versie van ‘Milos’, een 
stuk van Wim Dewulf, gebruik van 
filmbeelden en een overheadprojector. 
Regisseur Bernard Soenens verklaart: 
“De overheadprojector behoorde toen 
al tot het erfgoed van de didactische 
middelen, maar zorgde voor heel wat 
theatrale effecten. Acteurs integreer-
den de manipulatie van de beelden op 

de achterwand in hun acteerspel door 
op de sheet te tekenen met stiften. Zo 
schetste een acteur door toevoegen 
of  wegnemen van snor, baard en 
wenkbrauwen de generatiewissels van 
vader, grootvader en betovergrootva-
der. Een acteur toonde zijn stoerheid 
door wijdbeens post te vatten voor een 
tank die op het scherm verscheen.”

Live projectie vergt vaak een grotere 
inspanning van de acteurs, maar kan 
fantastische resultaten opleveren. 
Vorige zomer werd de voorstelling 
‘Gavrilo Princip’ van De Warme 
Winkel gekozen voor de selectie van 
Het Theaterfestival. Alleen al als we 
kijken naar de wonderlijke combina-
tie van film en theater, begrijpen we 
waarom. De decorstukken staan in 
verschillende richtingen opgesteld, 
vaak met de rug naar het publiek. 
Maar de vele camera’s en het snelle 
werk van de acteurs en technici 
zorgen voor vlotte decorwissels. Het 
publiek ziet alles gebeuren op de scène 
en krijgt een coherent verhaal via de 
geprojecteerde beelden. Hierdoor 
krijgen we zowel een intieme blik als 
een wijd overzicht. Bovendien legt 
het de dramaturgie bloot en krijgen 
we een onverbloemde inkijk in de 
opbouw en realisatie van het stuk.

Sommige theatermakers staan 
bekend om het gebruik van projectie: 
Guy Cassiers bijvoorbeeld, of  Kris 
Verdonck die op een sublieme manier 
theater en techniek weet te combine-
ren. In zijn ‘M, a reflection’ regis-
seerde Verdonck acteur Johan Leysen 
die teksten van Heiner Müller ten 
berde brengt. Leysen is echter twee 
maal te zien: in vlees en bloed en in 
een digitale versie. De een en de ander, 
twee kanten van dezelfde mens. De 
twee zijn door het heen- en weerlopen 
en de goed uitgekiende techniek 
zelden tot nooit van elkaar te onder-
scheiden. Kris Verdonck gebruikt hier 
niet zomaar projectie als aanvulling 
of  sfeerschepping, maar brengt een 
tweede volwaardige speler binnen in 
het theater. Het is een zeer complexe 
voorstelling, maar het toont aan hoe 
ver je kan gaan met projectie. Zover 
zelfs dat de werkelijkheid niet meer 
van het virtuele te onderscheiden valt.   

VIRTUEEL OF REËEL?

“ De acteur is  
er tweemaal.”

“ Wijdbeens voor een tank!”

‘Hamlet’ - TG Streven
© Dorien Coremans

februari 2016 1716



De ‘Dikke’ tegenspreken zou van arrogantie 
en zelfs dwaasheid getuigen, al valt het te 
bekijken of een knus avondje onder een 
dekentje bij kaarslicht en een glaasje wijn, 
met op de achtergrond een nocturne van 
Chopin, in de armen van de liefste die een 
gedicht van Shelley voorleest, in wezen niet 
tot de meest werkelijke van alle stemmin-
gen behoort. (Het mag ook een pintje zijn, 
met een song van Adèle, en een versje uit 
de ‘flair’.) De vervelende verwarring is dat 
alle niet-wetenschappelijke bepalingen 
ook hun tegengestelde in zich dragen. De 
werkelijkheid kan best romantisch zijn. De 
bevlogenheid van romantiek kent verheven 
hoogten en diepe laagten. “Himmelhoch 
jauchzend,  zum Tode betrübt”, laat Goethe 
Klärchen zeggen in zijn ‘Egmont’. En na het 
verschijnen van zijn ‘Die Leiden des jungen 
Werthers’ volgde een golf van zelfdodin-
gen na ontgoochelingen in de liefde. Daar 
tegenover verkeren hopen verliefden in de 
zalige overtuiging dat ze bergen kunnen 
verzetten, alhoewel de reliëfkaarten 
nog niet veel veranderden. Als we bij de 
bepaling van de ‘Dikke’ blijven, is theater 
bij uitstek romantisch. Het ligt precies in de 
bedoeling van toneelmensen om het publiek 
uit de werkelijkheid weg te voeren, om hen 
onder te dompelen in de magie van hun 
verhaal. Elke voorstelling wil gemoed en 
verbeelding aanspreken. Is dat geen nobele 
bedoeling? Romantiek kan in de stuk-
kenkeuze liggen: patriottische, religieuze, 
amoureuze of persoonlijke onderwerpen 
kunnen personages heel ver meeslepen in 
hun worsteling met het leven. Bij roman-

Een kus
is een kus! 
Walter Samoy 

Laten we bij dit ‘gevoelig’ onderwerp pseudowetenschappelijk 
beginnen. De literatuur situeert de romantiek tussen 1795 en 1848. 
Het was een periode waarin gevoel en fantasie zich afzetten tegen 
wetenschap en rede. Onze onvolprezen dikke ‘van Dale’ beschrijft 
romantiek als “hetgeen tot gevoel en verbeelding spreekt; hetgeen het 
gemoed aanspreekt, een gevoelige, mysterieuze, van de werkelijkheid 
wegvoerende stemming teweegbrengt.” 

tische taferelen is het vooral zaak om 
geloofwaardig te blijven. Vandaag kijken we 
anders naar de samenleving dan een eeuw 
geleden. Vroeger trok het publiek met meer 
zakdoeken naar een toneelvoorstelling. Het 
succes werd afgemeten aan het aantal natte 
doekjes. Toen er nog geen tegels lagen, 
zaten sommigen a.h.w. met de voeten in de 
modder. Het meeste effect bij het spelen 
van grote gevoelens wordt echter bereikt 
door soberheid. Gecontroleerde intensiteit 
betekent de beste garantie op een zaal met 
kippenvel. Aan het balanceren op die dunne 
lijn herken je de beteren. Een teveel aan 
tranen duwt de toeschouwer immers van je 
weg. Je verliest hem, hij keert zich tegen je. 
Een man naast mij mompelde ooit tijdens 
een liefdestafereel: “Als dat een kus is, 
ben ik Napoleon.” En hij was helemaal niet 
de Franse keizer. Het gestuntel waarmee 
de spelers hun wederzijdse aantrekking 
etaleerden, was gewoon hilarisch. Een 
versleten fietspomp bevat meer romantiek. 
Misschien had één van beiden overdadig 
gebruik gemaakt van look, maar dan nog. 
Een kus is een kus. Als je die niet als 
zodanig kan laten zien, is het raadzamer 
die achterwege te laten. Het kan wellicht 
heel interessant zijn eens te onderzoeken 
hoeveel koppels elkaar op de planken 
leerden kennen. Zouden de conclusies 
ons verbazen? U kan er donder op zeggen 
dat er open of heimelijk, voor of achter de 
schermen, menig hart tilt sloeg voor een 
ander lid, spelend of niet... In heel wat 
gevallen vielen op de planken voor even of 
voor eeuwig realiteit en romantiek samen. 

Vroeg of laat komt een vereniging voor 
de keuze te staan: zullen we de voorstel-
ling hernemen? Vroeg: meestal wanneer 
de lopende productie een ongezien succes 
kent en de vraag naar bijkomende voorstel-
lingen zich op een schoteltje aanbiedt. Laat: 
wanneer je overweegt een bepaalde productie 
met positieve herinneringen opnieuw te 
brengen, vaak ter gelegenheid van één of 
ander jubileum, voor een theatergezelschap 
nog altijd toepasselijker dan een breugeltafel.

NEEN AAN DE HERNEMING
“Zou je dat wel doen? Iedereen die we kennen 
heeft die voorstelling gezien! Je gaat nooit 
alle acteurs opnieuw samen krijgen! Ons 
seizoen zit al zo vol! Hoeveel moeten we die 
regisseur en auteur dan extra betalen? Waar 
moeten we het decor intussen stockeren? Je 
probeert ‘het zwarte gat’ uit te stellen…”
In een poging de ‘speelgoesting’ te kelderen 
hoor je het zo uit de mond van bepaalde, vaak 
wat vermoeide mensen uit de toneelkring. 
En de ene opmerking is meer terecht dan de 
andere. Maar hoe overtuig je hen wanneer 
ze niet vatbaar blijken voor een emotioneel 
betoog?

Net (of net niet) gemist: 
DE HERNEMING

Wim Van Leemput

Horen we het woord ‘herneming’, denken we spontaan aan ‘FC de kampioenen’, eveneens 
de kampioenen van de herneming. Maar je komt overal hernemingen tegen: ook de eerste 
wereldoorlog werd hernomen, al is daar niemand beter van geworden. Maar alle gekheid 

op een stokje: bestaat er een succesformule voor het hernemen van een voorstelling?

“ Nieuwe kauwgom brengt  
meer verfrissing.”

ROMANTIEK OP SCÈNE

HERNEMING? GRAAG!
Probeer zeker eens met economische 
argumenten. Met een minimum aan extra 
inspanningen creëer je immers meer omzet. 
Er bestaat geen rekenregel voor, maar hoe 
sneller de herneming volgt, hoe minder bijko-
mende repetities nodig zijn. Om jezelf over de 
streep te trekken zijn er interessante artistieke 
argumenten. Je bent niet alleen een ervaring 
rijker, maar de voorstelling heeft ondertussen 
‘matchritme’ en kan misschien even rijpen. 
Vaak wordt nadien bewuster, genuanceerder 
en meer beheerst gespeeld, wat goed is 
voor de maturiteit. Details die over het hoofd 
gezien werden, of zaken die niet duidelijk 
bleken voor het publiek, kunnen met nieuwe 
repetities scherp gesteld worden. Voor een 
compleet nieuwe aanpak en interpretatie is 
er meestal geen ruimte, niet in de agenda en 
zeker niet in het hoofd van alle betrokkenen.

ALS WE HET DOEN, DOEN WE HET GOED.
Praktisch gezien is het ideaal de herneming 
aan te kondigen tijdens de oorspronkelijke 
speelreeks, op het moment dat het uitverkocht 
raakt maar mensen toch blijven reserveren. 
Dan kan je alle bellers de nieuwe speeldata 

aanbieden in plaats van schamele bijgezette 
stoelen. Op die manier maak je ook optimaal 
gebruik van de mond aan mond reclame. 
Maar wees niet overmoedig: je herinnert je 
liever het succes dan de lege zalen van de 
herneming. Bedenk dat er ook acteurs zijn die 
een repetitieproces minstens even belang-
rijk vinden dan het spelen zelf. Deze zal je 
minder makkelijk gemotiveerd krijgen. Tijdig 
een nieuwe kauwgom brengt immers meer 
verfrissing dan blijven doorbijten op dezelfde. 
Bij een herneming vele jaren later kom je in 
een andere situatie terecht. Er is tijd en ruimte 
voor een nieuwe aanpak, nieuwe inzichten, 
bewerkingen, ja zelfs nieuwe acteurs, een 
nieuwe regisseur... Maar je kan ook bewust 
kiezen om helemaal niets te veranderen. Vele 
mensen zien uit nostalgie graag iets opnieuw, 
getuige de kijkcijfers van ‘The Sound of Music’ 
tijdens de kerstdagen, dus daar is zeker 
een publiek voor. Alleen vinden we iets van 
vroeger makkelijk beter, o.a. doordat we dit 
in ons hoofd en door erover te praten groter 
gemaakt hebben dan het in werkelijkheid 
was. Om de vergelijking te vermijden, lijkt het 
aangewezen duidelijke keuzes te maken. Alles 
hetzelfde, of een compleet andere aanpak. 
Een relatief snelle herneming, of pas heel veel 
jaren later. Elke tussenvorm riskeert uit te 
draaien op een ontgoocheling. 

Misschien toch dat prachtig en degelijk 
repertoirestuk overwegen voor het volgende 
jubileumjaar?

‘Venetië in de sneeuw’ - Noordteater
© Dirk Vermeylen

‘Don Carloz’ - De Dijlezonen
© Christophe Ketels
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Duur kleedje

De duurste jurk ooit door een actrice gedragen, 
was die welke Marlyn Monroe liet opwaaien 
in ‘The seven year itch’, namelijk 5,3 miljoen 
euro. (Wie doet beter?)

 Engagement

“Kunstenaars die alleen maar met hun werk 
bezig zijn, vind ik zo ‘boring’. Wat een bubbel. 
Wat vertelt dat eigenlijk? Als wij iets maken, 
dan mag dat ‘fun’ zijn, maar het moet ook iets 
zeggen, bij voorkeur iets veroorzaken. Want 
dat veroorzaakt dan ook weer iets bij jou.” 
(Danschoreograaf  Wim Vandekeybus)

 

Tooghangers?

“Zwijg me van de stand-upcomedians. Dat 
zijn slechts de moppen tappende toog-
hangers van vroeger die nu op een podium 
staan.” (Bert Verhoye, oprichter van het ter 
zielen gegane ‘De Zwarte Komedie’)

 Koken is een kunst?

“Een nicht, een del, een boerenlul en een tot 
op zekere hoogte gewone mens koken beur-
telings voor elkaar in hun woonst en geven 
elkaar punten.” (Waarover heeft journalist 
Tom Heremans het? Gaat de man niet beter 
naar het theater?)

 Cultuur

Zegt kunstschilder Michaël Borremans: “Ik 
beschouw alles wat de mens veroorzaakt als 
cultuur.” (Ook Kalasjnikovs?)

Comedy

“Bij de leukste grappen gaat het slechts om  
twee personen (“Komt een man bij de 
kapper…”) die maximum vijf keer heen-en-
weer reageren. Meer is niet grappig. Maar te 
simpel is ook niet goed.” (Prof. Robert Dunbar 
in Human Nature.)

Alain Verhelst

De rijke traditie van poppenspel dreigt 
verloren te gaan, afgaande op het geringe 

aantal gezelschappen in Vlaanderen. We 
pleiten niet voor 500 amateurpoppentheaters, 
daarvoor is de vijver te klein. Maar we moeten 

blijven werken aan dat wij-gevoel in het 
amateurtoneel, waarbij ook het figurentheater 

een vanzelfsprekende niche is. Een uitdaging 
voor OPENDOEK.

Theatre royal du Peruchet
© Theater De Spiegel

De waarde  
van kunst kan  
je niet meten.

van poppentheater ligt in haar eigen 
vorm. Kunst en cultuur zijn geen instru-
menten om economische meerwaarde te 
creëren. Het is noodzakelijk voedsel in ons 
bestaan! 

MARKETING EN VERPAKKING
Amateurpoppentheater is geen product 
dat moet verkocht worden om winst te 
maken, maar maakt deel uit van de iden-
titeit van onze gemeenschap. We moeten 
blijven hameren op de intrinsieke waarde 
van figurentheater. Tegelijkertijd mogen 
we niet aarzelen om economische instru-
menten zoals marketing in de strijd te 
werpen. Maar maatstaven als ‘de hoogste 
kwaliteit aan de laagste prijs’ vormen 
geen goed criterium om de waarde van ons 
aanbod te bepalen. Ons publiek moet ‘zot’ 
worden van figurentheater! In marketing-
terminologie heet dit ‘emotional bonding’. 
Naast ons verhaal, verdient ook de verpak-
king ervan onze aandacht: een inleiding 
met passie, een blik achter de schermen, 
een gemoedelijke babbel. Maar ook: een 
levendige aanwezigheid via de digitale 
media, het delen van foto’s, interviews, 
filmpjes… 

DE WAARDE IS DE WINST
Hoe meer onze vorm van kunst en cultuur 
zich vereenzelvigt met de identiteit van 
een samenleving, hoe minder noodzaak 
deze evidentie te bewijzen. Want wat niet 
meetbaar is, hoeft niet gemeten te worden.

We zijn dankbaar dat het figurentheater 
is opgenomen op deze pagina’s in het 
theatermagazine OP&doek. In Wallonië 
moeten ze zich tevreden stellen met een 
nieuwsbrief via e-mail. Maar redden we 
het hiermee? Dreigt door de cross-over 
tussen vele kunstvormen het ambachte-
lijke, pure poppenspel in de verdrukking te 
komen? Verzeilen we in het kleuterhoekje 
van de klas, of behoort het figurentheater 
tot de levendige erfgoedmaterie? 

MAATSCHAPPELIJK NUT
In een razendsnel veranderend Vlaanderen 
waarin ook gesnoeid wordt in cultuur, is 
het belangrijk onze identiteit, ons doel 
te bewaren. We leven in een tijd van 
doemberichten: het gaat niet goed met de 
Vlaamse cultuursector, mensen participe-
ren te weinig… Beleidsmakers stellen zich 
vragen over de rol van kunst en cultuur. 
We gaan dus krampachtig aan de slag om 
het maatschappelijk nut, de ‘outputs’, te 
bewijzen: “Hoe draagt het figurentheater 
bij tot welvaart en welzijn?” 

Het antwoord is een wedervraag: hoe kan 
de economie bijdragen tot de ontwikke-
ling van de rijke kunstzinnige niche die 
het poppentheater is? Het doel heiligt 
de middelen, maar de middelen zijn niet 
het doel. De creativiteit die onze kleine 
sector biedt, is een ideaal hulpmiddel om 
mensen te laten participeren, integreren, 
inleven en samenleven. Maar de waarde 

Praktische info 
en prijzen

www.opendoek-vzw.beStefaan.Deleeck @opendoek-vzw.be
03 222 40 96
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Rik De Clercq 

Er is alweer een bedreiging voor ons liefdesleven. Iets met grote 
gevolgen. Nee, geen nieuwe exotische ziekte. Ook niet onze 
verslaving aan PC en sociale media, die ons de warmte van 
menselijke aanraking doet vergeten. 
Nee, ik heb het over Global Warming. Je hoort het hier eerst, in 
de pagina’s van OP&doek. 
Sta me toe om uit te leggen.

In de romantische klassieker ‘Titanic’ varen Leonardo 
DiCaprio en vrienden tegen een ijsberg. Ja, in 1912 had je dus 
nog van die kanjers van ijsbergen, die daar zomaar eventjes 
op hol geslagen waren en verschillende kaskrakers tot gevolg 
hadden. 
Maar: geen ijs, geen DiCaprio, geen stomende liefde. Honderd 
jaar later zou die film er dus volledig anders uitzien. Misschien 
zelfs helemaal géén film, of een versie met een heel kleine 
ijsberg. Misschien zou dat schip er dan gewoon naast varen: 
niks aan de hand. De passagiers zien dan een klein stukje ijs, 
met een ijsbeer erop die boos kijkt: “Zoek zelf maar je eigen 
ijsberg, jullie hebben de wereld om zeep geholpen, egoïsten!”

Dat zou pas een saaie film zijn. Maar laten we de filmgoden 
een handje helpen: stel dat de kapitein toch zo bezopen was, en 
wat ijs in zijn whisky wou hebben. In zijn dronken bui probeert 
hij tussen die twee ijsbergen te sturen, op zoek naar een mooi 
klontje, en ramt dat ding frontaal. De ijsbeer gaat er vloekend 
vandoor, op zoek naar het nummer van GAIA, het schip zinkt, 
en DiCaprio staat galant zijn plaats op het vlot af aan zijn 
grote liefde. In ‘Titanic’ vriest hij dood in het ijzige water, haar 
hand in zijn hand. 
Tja, dat zou dus ook niet meer zo romantisch en tragisch zijn. 
Dat water zou veel te warm zijn, hij zou er hoogstens wat 
‘krimp’ in bepaalde lichaamsdelen aan overhouden, alweer 
nefast voor de liefde. Die zou daar dus maar wat hangen 
zeuren aan dat vlot tot ze gered worden, misschien zelfs met 
een ijsbeer aan zijn been. Dit kan potentieel leiden tot een 
andere soort romance, maar laten we daar nu niet over praten. 

Ik wou jullie dus maar waarschuwen voor die Global 
Warming. Het romantische genre hangt aan een zijden 
draadje!
Heb ik jullie al gezegd dat de zijderups bedreigd wordt? Sta me 
toe om uit te leggen...

S.O.S.
Liefde in gevaar!

‘Le Grand Macabre’ - La Barraca
© Jerroen Willems
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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 

DE REALITEIT VAN DE VERBEELDING
& SCENOGRAFIE

speelvlak lichtjes hellen. Doordat het wit 
is, kunnen ze dat vlak duidelijk afbakenen, 
krijgen ze een weerkaatsing van het licht 
en kunnen ze daarop zelfs een schilderij 
schilderen of projecteren wat voor elke 
toeschouwer zichtbaar is. Niemand uit 
het publiek twijfelt eraan dat de metalen 
ladder aan de wand de mast voorstelt 
waarin de matroos klimt. De rook, met 
daarop wat licht dat in balken neerstrijkt, 
zorgt voor een juiste sfeer. Eenvoudige 
witte touwen geven een dynamiek van links 
onder naar rechts boven. Actie verzekerd.

Links boven is minder licht dan rechts 
waardoor diezelfde opwaartse beweging 
wordt versterkt. Rechtop staande, 
knielende en trekkende personages 
vergroten die intentie. De grijsblauwe 

“ Onze  
verbeelding  

ziet wat onze 
ogen niet zien.”

Toeschouwers komen niet naar het theater om de 
realiteit te zien. Maar ze willen wel dat het refereert 

naar de realiteit, dat ze de voorstelling kunnen 
lezen en interpreteren, dat ze er niet hopeloos 

in verloren lopen. Theater biedt slechts een 
meerwaarde, als de scenografie voldoende suggestie 

inhoudt, en zo op de juiste manier de verbeelding 
aanspreekt. Toeschouwers vullen graag zelf  in. Niet 
te veel, maar voldoende om zonder veel kopbreken 

zelf  creatief  te zijn. Als de toeschouwer “Ah, ja!” kan 
zeggen, voelt hij zich in zijn nopjes.

kledij duidt op het behoren tot eenzelfde 
groep. Matrozen dragen een eendere muts, 
de man in het kraaiennest een kepie, en 
de staande leidende figuur blijft bloots-
hoofds. Met dit eenvoudige detail zijn de 
verhoudingen tussen de figuren meteen 
duidelijk. Mooi ook, hoe op een betrek-
kelijk kleine ruimte meer dan twintig 
personages zijn geposteerd. De juiste 
verhouding lucht-vlakte creëert de uitge-
strektheid van de zee.

LATEN ZIEN WAT WE NIET ZIEN
Te mooi om waar te zijn is dit voorbeeld 
uit ‘Theatre Lighting Design Guide’. Het 
speelvlak is afgelijnd door een vage cirkel 
die hel blauw is ingekleurd. De witte on-
dergrond laat toe tekens en woorden aan 
te brengen, die al dan niet zichtbaar zijn 
afhankelijk van de intensiteit van het licht. 
De ‘spelers’ staan geïsoleerd in een felle 
witte cirkel, de ene wat meer afgelijnd dan 
de andere. (Gemakkelijk uit te voeren met 
de scherpstelling van de theaterspot.) In 
het vrij donkere geheel blijven de acteurs 
duidelijk herkenbaar. Een tennisraket 
volstaat als rekwisiet om de activiteit te 
illustreren. Je hebt zelfs geen tennisbal 
nodig! De lichaamshouding van de acteurs 
vertelt de gebeurtenis. 
Maar werkelijk geniaal is de strakke 
witte lijn die het tennisnet suggereert. 
Met twee profielspots, één aan elke kant, 
is dit perfect uitvoerbaar. Let echter op 
de scherp afgelijnde randen (dankzij 
de messen van de profielspots), het 
begin en het einde aan de rand van de 
blauwe cirkel, en vooral de diagonale lijn 
waardoor het beeld dynamischer wordt.
Iedere toeschouwer weet wat hier wordt 
gesuggereerd. Laat bij elke beweging het 
geluid van de tennisbal tegen het raket 
horen, en onze verbeelding ‘ziet’ wat onze 
ogen niet zien.

BREEKBAAR BEDROG
In het schitterende ‘Glazen Speelgoed’ 
van Tennessee Williams wil de moeder zo 
graag haar licht gehandicapte, schuwe 
dochter, Laura, aan de man brengen. Jim, 
de vriend van de zoon, komt hiervoor 
in aanmerking. De kennismaking loopt 
faliekant af. 
Het Seattle Repertory Theatre kiest 

Wuppertal Hollaender

Theatre Lighting Design Guide

‘Glazen speelgoed’
© Carlo Verfaille

voor een klassieke setting met slechts 
de nodige rekwisieten. Alles ademt een 
frêle, breekbare, zelfs wat weeë sfeer. De 
achterwand is een doorzichtig gordijn, de 
twee andere wanden zijn effen en bedrukt 
met een zacht motief. Met licht achter het 
gordijn krijg je mooi schaduwspel. Doordat 
het gordijn is geplooid, zijn de personages 
nooit scherp afgelijnd en blijven ze wat 
mysterieus. Hier lijkt de kandelaar – die 
hiervoor extra is belicht -  de schaduw 
van het dansende paar tegen de wand in 
dubbel te projecteren, om de dubbelzin-
nigheid te suggereren. Deze twee mensen 
worden door het licht uit elkaar gedreven. 
De ruimte tussen beiden wordt nooit 

gedicht. Deze schaduwbeelden komen er 
echter door de kleine spotjes vooraan op 
de vloer. Dat is ook zo voor de schaduwen 
van de meubeltjes links en rechts. De 
lichte accenten op het tafelkleed en op het 
deken op de canapé zorgen ervoor dat het 
decorbeeld in evenwicht blijft en de kleine 
ruimte groter lijkt dan ze is. Ze lichten 
vriendelijk op, maar zijn iets te gebloemd 
en opzichtig, zodat ze meer camoufleren 
dan vertellen. 
De vale kleur van vloer en wanden en de 
donkere meubelen weren alle vrolijkheid 
uit het beeld. Eenvoudig, verzorgd en 
mooi… Die teerheid (en tederheid) kan 
slechts eindigen in scherven. 

We gaan op zoek naar voorbeelden – uit-
voerbaar en betaalbaar voor een doorsnee 
amateurgezelschap - waarbij elementen uit 
de scenografie op een min of meer subtiele 
wijze de verbeelding prikkelen. Het 
blijft immers een moeilijke opdracht om 
decorbouwers te overtuigen dat de realiteit 
op de scène anders is dan die buiten de to-
neelzaal, dat bij theater de realiteit schuilt 
in de verbeelding van de toeschouwer.

EEN ZEE VAN LICHT
Van het internet plukken we een ensce-
nering van Jacob Peters-Messers ‘Der 
fliegende Holländer’. 
Hier is geen echt decor gebouwd, al 
moeten we ons op een schip wanen. De 
donkere muren van het podium blijven 
zoals ze zijn. Als vloer laten ze het 
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© Erik De Keersmaeker

Koninklijk Wijnegems Toneelgezelschap bestaat 60 jaar en speelde ‘Robin Hood’ in een regie van Luc De Clerck.

© Geoffrey De Rycke

Na 37 jaar verhuist Toneelgroep Kameleon naar het CC Lokeren.‘Te laat’ van Pol Anrys was een groot succes.

© Daniel Bruyninckx

‘t Keitheater uit Rotselaar speelde 
‘Dikke Vrienden’ van Stanley Price.

© Stefaan Kluppels 

Theater De Moedertaal uit Mechelen met 
‘Café Den Bloemekee’ van José Ruysevelts.

Toneelgezelschap Horizon speelde 

eind februari 2016 ‘Alfred & Albert’.

‘Het kerkhofclubje’ door het Mechels Volkstoneel

Toneelvereniging BeTon uit Waarschoot speelde ‘Hotel Kommer & Kwel’.

‘De Getemde Feeks’ van William Shakespeare 

door Theater De Wissel in Heule.

FORUM 77 uit Sint-Amandsberg speelde ‘In de Sacoche’.

Colisse & Co  speelden ‘Hij heeft ja gezegd’ van José Ruysevelts.

Toneelkring  De Draaikolk uit Winksele - Veltem – Beisem

 speelde ‘Kermiskinderen’ van José Ruysevelts.

De Kleine Kunst uit Beveren bracht ‘Bien Aimé’ 
naar ‘Beschuit met muisjes’ van Herman Heijermans.

Toneelkring Vertoli uit Sint-Lenaarts vierde haar 70-jarig bestaan met 
‘Poging tot vestiging van een nieuw wereldrecor’” van Paul Koeck.

© Lydie Bevers

© Geert Coens

Bij toneelkring Sint-Rembert uit Torhout regisseerde Martine Geerinckx ‘Driftkop’, 
een bewerking van Lord of the Flies van William Golding. 

Het Wavers Toneelgezelschap met 
‘Een Boetiekske van Nikske’ van José Ruysevelts.

© Lutgart Brouwers

Toneel Kunst en Vreugd uit Hooglede speelde ‘Candide’

van Voltaire, in een regie van Marc Ketels.

‘Kerstvertelling’ van toneelvereniging ‘Pikuurtje’ uit Putte.
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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!

februari 2016 26



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  

Een thrillerachtige eenakter met een verrassend plot
Stan, een nachtwaker in een dierenasiel, wil een thriller schrijven maar hij heeft een writer’s block. Op een nacht 
komt Aila, een sans-papier, haar verloren hondje zoeken. Zij wordt voor Stan de heldin van zijn nieuwe roman. 
Hij verleidt haar met geld om de man die zijn speelschulden komt innen te vermoorden. Na lang aarzelen gaat ze 
ermee akkoord. Maar in plaats van hem te vermoorden, wordt ze door hem aan papieren en geld geholpen. Als 
wederdienst moet ze Stan doden en dat doet ze.

Een ingenieus verhaal, verteld in korte dialogen en met steeds nieuwe spanningsbogen. De kijker wordt in het 
verhaal meegesleept door de eenvoud van de personages en de duidelijkheid die in iedere scène heerst. Een 
mooi tussendoortje om op te voeren zonder veel pretentie.
(FVDS)

Een bewerking van Shakespeares ‘Hamlet’ voor jongeren van 13 
tot 16 jaar
De auteur slaagt er in om met een hedendaagse taal, met hier en daar gepaste kwinkslagen en knipogen, een 
beknopte versie van ‘Hamlet’ weer te geven. De geest en het verhaal van het stuk blijven perfect overeind, terwijl 
de typische Shakespeare-cadans en rijm in vele passages sterk doorklinken. 

Een sterke prestatie van de bewerker. Een prima oefening in taal en acteren.
Ook perfect genietbaar voor volwassenen.
(AD)
 

Een eenakter over de dood van Marie-Rose Morel en haar 
gedachtegoed
Marie-Rose Morel ligt op sterven en vindt steun bij haar twintigjarige dochter. Dit fictief personage blijft aan haar 
sterfbed tot de laatste ogenblikken. Ze praten met elkaar zonder enige zweem van angst voor de komende dood. 
Morel is een sterke vrouw die geen medelijden wil, maar nog wel affectie. In de gesprekken tussen beiden komen 
steeds meer en meer de ideeën naar voren die Morel aankleeft. Wanneer ze dan dood is, neemt haar fictieve 
dochter dit gedachtegoed over en gaat ze de wereld in als de nieuwe Marie-Rose. Het is de projectie geworden 
van haar zelf. 

Een goed leesbaar stuk met mooie zinnen en aforismen, maar als toneeltekst moeilijk. Het is een afrekening met 
haar partij en partijgenoten en wordt zo een politiek pamflet waarin het cynisme de hoofdtoon is.
Een stuk over een sterke vrouw met een duidelijke politieke signatuur. Wie haar wil eren, kan dit stuk gebruiken.
(FVDS)

Een ontroerend, sterk geschreven verhaal over puberen
Hij en zij staan op Saturnus en zien in een versneld tempo hoe hun lichaam verandert van jongen naar man en 
van meisje naar vrouw. Beiden observeren elkaar en experimenteren met hun gevoelens om zo te ontdekken wat 
puberteit inhoudt. Ze onderzoeken of ze aangetrokken worden door het andere geslacht.

Eenvoudige korte dialogen met een scherpte die zorgt dat ieder woord zijn plaats heeft in de dialoog. Een sterke 
poëtische taal die het geheel verheft boven een gewone toneeltekst. Niet alleen de tekst is boeiend, maar ook 
hoe de symbiose tussen beiden verloopt. Er is spanning zonder dat er iets spannends gebeurt, alleen maar hij en 
zij die met elkaar praten en elkaar proberen aan te voelen.
Een verrijking voor de toneelwereld.
(FVDS)

Blaffende 
honden 

Sam Schürg

	 1D,	1H

	 THRILLER

	 EENAKTER

Wat nu, Hamlet?
Gert De Borger

	 9M,	10J

	 JEUGDTONEEL

	 AVONDVULLEND

Forel in 
botersaus 

Boris Rousseeuw

			2D

	 DRAMA

	 EENAKTER

Oksel 
Karel Tuytschraever

	 1M,	1J

	 	TONEELSPEL

	 AVONDVULLEND

WINTER
Jef Mellemans

 HIJ ZIJ
 Nog even, dan schudt de winter met zijn gat… Hè?

 Dan zijn we al die dode blaren kwijt… Ja?...

 Dan is er tijd en plek voor sap, dan stoppen wij misschien met schreien. Ik schrei niet.

 Ik ook niet. Nee? Waarom zijn dan je ogen zo vochtig en donker?

 Is dat zo? Ja, dat is zo. Geef dat nu toch gewoon toe.

 Dat zal de schaduw zijn. Het licht… De zon… …staat verkeerd!?

 Ja. Zoiets. Mij maak je niks wijs.

 Ik maak je niks wijs. Nee? Wij zitten op een terras en jij doet literair. Dan weet ik…

 Doe ik literair? Dat gaat nogal. “De winter schudt met zijn gat.” Hoe kan nu de winter met  
  zijn gat schudden? Ik kan met mijn gat schudden, maar daarom vallen er nog  
  geen blaren.

 Nee… En daarom zit ik nog niet met natte ogen.

 Nee… Daarbij, ik schud niet met mijn gat!

 Nee… Dus vallen er ook geen blaren. Stop daar nu mee. Zeg gewoon wat je wil zeggen?

 Ik zou nog een half-en-half willen. Half cognac, half Grand Marnier… Nee, dank je…

 Wat, nee, dank je? Ik dacht dat je vroeg of ik ook nog iets wilde.

 Hij kijkt niet. De kelner.  Jij denkt dat sarcastische mensen slimmer zijn dan andere.

 Is dat niet zo? Ze zijn er vet mee!

 Ja… Wat, ja?

 Nee… Wat, nee?

 Hij kijkt niet. De kelder.  De kelder?

 Zei ik kelder?... Ik bedoel… Hij is kaler dan een kei… dan een boom zonder… 

 Nee, dank je, ik heb er zelf één… Die stomme verkoudheid…

 Ik wil niet dat hij dood gaat. Hij gaat niet dood. Hij heeft een hersenschudding. Hij ligt in coma. En over  
  een paar dagen komt hij naar huis.  
  Nee, dank je, de rekening, alstublieft.

Voor mij nog een half-en-half, alstublieft. Half cognac, half Grand Marnier…

 ’t Wordt hier koud, vind ik… Ik ga naar huis. Kan jij hier nog wat zitten literair doen.  
  Van mij had hij die moto nooit gekregen! Maar ja… 
  Ik ben niet sarcastisch genoeg…

 Dat valt nogal mee. Op die plek daar is nog wat meer zon…  
  Kom je nog langs? In het ziekenhuis?  
  OK, tot dan… 
 wwwwwTiens… Zij schudt toch een beetje met haar kontje.
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Een ingenieus hilarisch verhaal over twee buren, waarin niets is 
wat het lijkt
Tuur, een explosievenexpert, en zijn vriend Larry wonen naast elkaar in spiegelhuizen. Ogenschijnlijk is er een 
diepe vriendschap tussen beide mannen. Tuur pocht met zijn afbraken en Larry helpt hem fitnessen. Maar bij 
Tuur verdwijnen steeds meer delen van zijn verzameling als hij van huis is. Blijkt dat zijn vrouw een spaarpotje 
aanlegt om er met Larry vandoor te gaan.

Het verhaal is zo opgebouwd dat de plot op het einde verrassend is. Hoewel het gaat over paranoia, huwelijks-
trouw, bedrog en zelfs moorddadigheid, is het allemaal heel licht en vermakelijk. Met een scherpe pen tekent 
de auteur personages die ondanks alles niet tevreden zijn met zichzelf, maar die nooit vervallen in dramatische 
situaties. Geschikt voor vele gezelschappen.
(FVDS)

Een tragedie rond een kinderwens
De welstellende Susan en Patrick zullen het kindje van Wendy en Peter, die zelf te arm zijn om het op te voeden, 
adopteren bij de geboorte. Peter probeert geld te slaan uit de deal, maar de advocaten die de zaak opvolgen, 
steken er een stokje voor. Het kind wordt geboren met de navelstreng rond de hals waardoor hersenschade 
waarschijnlijk is.

Het stuk bouwt langzaam op rond gesprekken tussen de draagmoeder, de adoptiemoeder en de ‘crapuleuze’ 
Peter die zijn kans schoon ziet om de rijke adoptieouders geld af te troggelen. De geboorte in het moederhuis 
wordt een hevige climax én anticlimax. De nuchtere tussenkomsten van de advocaten, voor wie dit een routine-
klus is, illustreren pijnlijk tot welke perfide situaties dergelijke overeenkomsten kunnen leiden.
Een heftig stuk met hevige emoties. Diepmenselijk, waarheidsgetrouw, meeslepend, aangrijpend.
(AD)

Een schandaal door handel in voorkennis vertroebelt de relatie 
tussen een koppel.
Oorspronkelijk door Oscar Wilde bedoeld als een parodie op en een aanklacht tegen het ijle, doelloze leven van 
de rijken en de meedogenloze machtswellust, het egocentrisme en de verwoestende corruptie van de politiek. 
Deze bewerking brengt datzelfde gegeven naar het heden, rond een fictief kanaal (oorspronkelijk het Suez-
kanaal) en met de nodige scherts en relativerende humor. Toch blijft de geest en de onderliggende bitterheid van 
het oorspronkelijke stuk behouden. 

Een lovenswaardige bewerking die de geest van Oscar Wilde nieuw leven inblaast, maar ook aantoont dat er niet 
zoveel veranderd is in de wereld, soms integendeel.
Kapitaalvlucht, belastingparadijzen, de exploitatie van de derde wereld en de toegankelijkheid daarvan voor de 
rijken, geholpen door een corrupte politiek: dat alles blijkt nog actueel. Ondanks het complexe gegeven toch 
toegankelijk voor een ruim publiek. Wel een zware kluif voor regie en acteurs.
(AD)

Een hilarische deurenkomedie
Het huwelijk van Mia en Rudy zit scheef. Rudy besteedt geen tijd aan zijn vrouw en is nooit thuis. Mia besluit er 
een huwelijksconsulent bij te halen, iets wat Rudy niet ziet zitten, vooral niet omdat hij die avond een plannetje 
had met één van zijn liefjes. De sullige Gino die kennis wil maken met zijn Facebookvrienden komt onverwacht 
aankloppen. Rudy ziet daar zijn kans: Gino moet doorgaan als consulent en er voor zorgen dat het gesprek in 
zijn voordeel uitdraait. Maar dan komt ook de echte consulent binnen en Mia blijkt ook al haar eigen agenda te 
hebben. Er ontwikkelt zich een opeenvolging van persoonsverwisselingen, misverstanden, open- en dichtgaande 
deuren: kortom het hele gamma van de klassieke deurenkomedie, maar dan wel met originele plotwendingen en 
een spervuur van hilarische dialogen. 

Een klassiek concept met frisse, hilarische ingrediënten, zowel visueel als verbaal, waarbij soms de burleske 
klucht benaderd wordt, zonder platvloers te worden. Spannend en een garantie op een avond lachkrampen. 
(AD)

De Laatste kans
Jeroen Maes

3D,	2H

	 KOMEDIE

	 AVONDVULLEND

Scrabbleland
Jez Butterworth, vertaling Brigitte De Man

	 1D,	2H

	 TRAGIKOMEDIE

	 AVONDVULLEND

De Babydans
Jane Anderson, vertaling Marc Van Hoof

	 2D,	3H

	 TRAGEDIE

	 AVONDVULLEND

De ideale man
Oscar Wilde, bewerking Elfriede Jelinek

	 4D,	4H

	 TRAGIKOMEDIE

	 AVONDVULLEND

februari 2016 30



SPEEL MEE OP
SPOTS OP WEST 2016!

Van 7 tot 10 juli 2016 is het West-Vlaamse dorp Westouter 
opnieuw het bruisende centrum van theater. Optreden doe je 
op locatie in een loods, een schuur, een kerk, op straat… Dit 
maakt van Spots op West het gezelligste theaterfestival van 
het land.

Alle soorten theater zijn welkom, van kinderproducties, 
figurentheater, vertellingen en straattheater tot monologen, 
eindwerken, toonmomenten en premières. We focussen op 
producties van maximaal 45 minuten.

Maak je zelf deel uit van een amateurtheatergezelschap 
of ben je solo-artiest? Waag je kans en doe mee aan de 
selecties! Surf snel naar www.spotsopwest.org voor meer 
info en voorwaarden.

WAAG JE KANS EN  

DOE MEE AAN DE SELECTIES! 

SURF SNEL NAAR 

WWW.SPOTSOPWEST.ORG

DE AANMELDING LOOPT 

TOT 15 FEBRUARI.
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