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“In de competitie met jezelf  kan je niet vals spelen.” 
Maar lig je wel altijd in competitie met jezelf? Is dit niet 
de ideale houding om overspannen te geraken, om jezelf  
nooit goed genoeg te vinden? Is dit niet het omgekeerde van 
kunnen relativeren?
Natuurlijk stapt iedereen op de scène om het beste van 
zichzelf  te geven, en is iedere half  vol glas toch nog altijd 
half  vol! Eerder dan half  leeg. . . Natuurlijk weet (bijna) 
iedereen dat er beteren zijn op elk terrein. Als acteur of  
actrice, als regisseur, als technisch wonder. Hoe komt 
het dan dat we bij een korte negatieve commentaar 
plots rood aanslaan, plots de grond onder onze voeten 
voelen wegglijden? Hebben zij iets anders gezien dan wij 
bedoelden? Spelen er andere motieven een vervelende rol? 
Is er sprake van jaloezie? 
Weg is ons geluk…
Of  was ons geluk onterecht?
Mensen zien wat ze willen zien, zij nemen waar wat ze 
geloven, ze zien de waarheid zoals ze geloven dat die is. Er 
zijn dus net zoveel waarheden als er mensen zijn. 
Maar met deze voorstelling?
Ja, ook met deze voorstelling. We krijgen pas commentaar 
op het einde, als we menen klaar te zijn met ons werk. Als 
we alle kleine en grotere problemen tot een goed einde 
hebben gebracht. En daar zit ons eerste probleem, dat goed 
einde, wat wij een goed einde noemden, maar het misschien 
niet is voor wie pas nu het resultaat ziet. Door de inzet zijn 
we productieblind geworden. We zien wel de vooruitgang 
van niets tot iets, maar dat iets voldoet niet voor wie pas nu 
inschakelt. Wij hebben ons verzoend met die gebrekkige 
ruimte, met die beperkte acteur, met dat tekort aan 
muzikale weergave… maar de nieuwkomer wordt er voor 
het eerst mee geconfronteerd.
Is dan elke opmerking terecht? Nee, niet noodzakelijk. 
Misschien kijkt de beoordelaar wel vanuit een 
verwachtingspatroon. Misschien is hij te oud en ziet 
hij niet welke vernieuwing wij toepassen. Misschien is 
hij voorstander van deze auteur en wil hij slechts in die 
bepaalde vorm gestalte zien geven aan zijn werk. Misschien 
is hij… Redenen genoeg om anders te kijken, dan wij graag 
zouden willen.
Janis Joplin zong ooit: “Freedom’s just another word for 
nothing left to lose.” (Vrijheid is een ander woord voor niets 
meer te verliezen hebben!) 
Laat ons dus maar relativeren, het betrekkelijke ervan 
inzien, het plaatsen in de juiste proporties en perspectief. 
“Er bestaan geen feiten, alleen interpretaties,” vond 
Nietzsche. 
Het belangrijkste is dat je het zelf  goed vindt, dat je weet dat 
het ook beter kan mits… 
En nog belangrijker is je oordeel over wat een ander 
presteert. Dat je beseft dat die ander – zelfs als hij je 
uitdaagt tot de hele waarheid – niet anders reageert dan jij 
zelf. 
“Want in de competitie met jezelf, kan je heel goed vals 
spelen.”

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Relativeren

“ Er bestaan 
geen feiten, 

alleen 
interpretaties.”

Is het getal 13 volgens ons bijgeloof  een 
ongeluksgetal? Oké, dan heb je hier 13 duivelse 

TIPS met hun 13 engelachtige excuses.

 LEER JE TEKST ALLEEN TIJDENS DE REPETITIES. 

 KOM ZELDEN OP TIJD. 

 DRAAG DEZELFDE KLEDIJ ALS IN EEN VORIG STUK. 

 VERANDER NOOIT VAN REGISSEUR. 

 SPEEL ALLEEN WAT JE OP EEN ANDER SUCCESVOL OPGEVOERD ZAG. 

 SPEEL UITSLUITEND KLUCHTEN. 

 ZOEK GEEN ANDERE (BETERE) LOCATIE VOOR JE PRODUCTIES. 

 LUISTER NOOIT NAAR KRITIEK. 

 VERMIJD ELKE VERNIEUWING OF VERJONGING. 

 STEEK JE GELD VOORAL IN FEESTEN, REIZEN, CAFETARIA E.D. 

 SCHOOL JE NIET BIJ. VOLG NOOIT EEN CURSUS.

 GA NOOIT KIJKEN NAAR GOED (BEROEPS)TONEEL. 

 STEL GEEN HOGE EISEN AAN JE SPELERS. 

Geen evangelie, maar misschien wel stof voor discussie?

HOE BLIJF JE 

‘AMATEUR ONDER 

DE TOREN’?

"DAT IS GEMAKKELIJKER. IK KOPPEL DAT AAN MIJN BEWEGINGEN."

“ZE BEGINNEN TOCH NOOIT STIPT.”

“IK HEB NOG WEL IETS HANGEN.”

“DEZE KENT ONS HET BEST, WEET WAT WE KUNNEN OF NIET KUNNEN.”

“GEEN ONNODIGE RISICO’S!”

“ER IS AL GENOEG MISERIE IN DE WERELD.”

“WIJ EN ONS PUBLIEK ZIJN DAT HIER GEWOON.”

“ALS WE ZELF MAAR CONTENT ZIJN.”

“WAAROM VERANDEREN WAT GOED IS? ERVARING TELT!”

“TONEEL IS EEN SOCIAAL GEBEUREN.”

“ACTEREN LEER JE BEST DOOR TE ACTEREN.”

“WE MOETEN ONS MET NIEMAND VERGELIJKEN.”

“IEDEREEN MOET EEN KANS KRIJGEN.”

'Hamlet' - Toneelkring Sint Rembert (Landjuweelfestival 2011)  
© Katleen Clé
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Spots op West start dit jaar op 7 juli, met 
een knaller van een openingsact van West-
Vlaamse bodem. Sleutelfiguur is Wannes 
Cappelle, zanger-liedjesschrijver van de 
band ‘Het Zesde Metaal’ en ook bekend als 
‘Wantje’ uit de televisieserie 'Bevergem’. 
Hij zet een uniek project op poten met de 
Koninklijke Harmonie Ypriana. ‘Olympiërs 
in Flanders Fields’ is een concert over 
de door de oorlog afgelaste Olympische 
spelen van Berlijn in 1916. Het muziekstuk 
werd gebaseerd op het gelijknamige boek 
van politicoloog Herwig Reynaert. Deze 
openingsact vindt plaats in het amfitheater 
in de gewezen vakantiekolonie ‘Kosmos’, 
een hartverscheurend stuk vergane glorie 
uit de fifties dat velen nog kennen van 
de bosklassen, of de jeugdvakanties van 
de CM. Dit is slechts één van de vele pit-
toreske plaatsen in het dorp die zich lenen 
als decor.

OVERAL TONEEL
Een andere opmerkelijke locatie is de 
plaatselijke feestzaal Corneblomme, die 
stamt uit de tweede helft van de 19de 
eeuw. Dit wordt tijdens Spots op West de 
ideale achtergrond voor een stuk dat zich 
in een dorpscafé afspeelt. 

Als we spelen voor familie en vrienden, voor buren en genodigden, dan is onze plek ons dorp.  Dan weten 
we, dat we ons publiek ons kent. Dat ze bij ons in de winkel staan, of  op school zitten, of  ons ’s morgens 
een goeiedag zeggen voor ieder naar zijn werk vertrekt. Dan weten we dat we allen dezelfde noden kennen, 
dezelfde verlangens, dezelfde angsten.  Dan weten zij dat wij met toneel bezig zijn. Dat wij via een gespeelde 
realiteit grip willen krijgen op wat ons bezig houdt. Dat wij proberen mogelijke oplossingen te zoeken voor 
vraagstukken die we niet volledig durven of  kunnen uitspreken, laat staan begrijpen. Dat we soms gewoon 
plezant willen doen. Ons amuseren. Ons een bult willen lachen… Met wie? Waarmee? Wij weten dat spelen 
in een dorp spelen is voor ons publiek. Willen we het even van dichterbij bekijken?

Jouw dorp 
speelt mee. Een misschien minder evidente plek waar 

je toneel kan gaan kijken, is de Sint-
Eligiuskerk. Ook meer profane taferelen 
waren er al te zien. Het zaaltje ‘Harlekijn’ 
is al jaren de thuishaven van het lokale 
volkstoneel Frans-Vlaanderen. Klein, maar 
technisch volledig uitgerust en daardoor 
ideaal voor allerlei soorten theater. Tijdens 
Spots op West wordt er zowel regulier 
theater opgevoerd, als poppenspel. 
Nieuw dit jaar zijn de individuele vertel-
lingen die plaatsvinden in de zetelliftjes 
van de kabelbaan Cordoba, hoog in de 
lucht. Verder zijn er voorstellingen in een 
loods, schuur, brouwerij, hoeve, cultureel 
centrum… Het festival palmt zowat het 
hele dorp in. 

RANDANIMATIE
Naast de toneelopvoeringen is er heel 
wat randanimatie: relaxerende massage, 
tai-chi, grime, een circus-workshop, 
muziekoptredens en een permanente foor. 
Dat vindt allemaal plaats op het Dorps-
Onthaal-Punt of kortweg DOP: een groot 
grasplein vlak achter de dorpskern. Daar 
staat de grote, feestelijke spiegeltent waar 
je tussen de voorstellingen door altijd naar 
kan terugkeren. 

SPOTS OP WEST

Het dorp als schouwtoneel
Stefaan Deleeck 

FESTIVALTREIN
Alle plaatsen zijn makkelijk bereikbaar 
vanaf de dorpskern, op enkele na. Maar 
dan brengt de festivaltrein je gratis naar 
de verder gelegen bestemmingen. 

DE LOKALE MIDDENSTAND
Natuurlijk pikt ook de middenstand een 
graantje mee. Het zijn topdagen voor het 
horeca- en winkelpersoneel. De gerante 
van de lokale supermarkt vindt het spijtig 
dat ze van het toneel zelf niet veel te zien 
krijgt, maar naar eigen zeggen geniet zij 
samen met haar collega’s ten volle mee 
van de festivalsfeer.

HET LOKALE VERENIGINGSLEVEN
Spots op West is een initiatief van Frank 
Verdru en Pol Bonduelle, georganiseerd 
door OPENDOEK en lokale vrijwilligers. Dat 
laatste is erg belangrijk, want dit festival 
wordt alleen maar mogelijk dankzij tiental-
len vrijwilligers die zich inzetten als zaal-
wachters, technici, secretariaatsmedewer-
kers, koks, obers… Zonder deze mensen 
was er geen theaterfestival in Westouter.

… EN JIJ?
Tenslotte en niet te vergeten is er het 
aanwezige publiek, dat bestaat uit streek-
genoten, maar ook festivalgangers van 
heinde en verre. Voor een stuk speel je 
zelf ook mee met het schouwtoneel in het 
dorp. Ook dat is Spots op West.

Tickets en info: 
www.spotsopwest.org

In de Knack van 27 april lezen we een 
interview met deze bekende Vlaamse 
auteur ter gelegenheid van de première 
van zijn ’Een zwaar klote feestje – Une 
sacrée putain de fête’. Hij schreef dit stuk 
op verzoek van het amateurgezelschap 
Théâtre 2000 uit Charleroi. De Week van 
de Amateurkunsten sluit hiermee af. 
Laten we hem zelf aan het woord.
“Liefhebbers grijpen vaak naar mijn – en 

Tom Lanoyes – teksten omdat ze over 
familie en over de gemeenschap gaan. 
…/… Dat mijn teksten gewild zijn onder 
liefhebbers wil trouwens niet zeggen dat 
ze simpel zijn. Niet de tekst maar het 
ritme en het vibrerende verhaal staan 
centraal. Daarom noem ik mijn teksten 
partituren. Ze komen tot leven op de 
vloer. Dat maakt het ook voor liefhebbers 
spannende teksten. 

Arne Sierens
Weet u wat het amateurtoneel zo mooi 
maakt? De band tussen de performers 
en het publiek. Zij spelen voor vrienden 
en familie. Dat zorgt voor gêne én voor 
de goesting om zich bloot te geven. 
Het eerste wat ik als regisseur aan mijn 
acteurs vraag, is dat ze zo’n band met 
elk publiek installeren. Dat lukt niet 
altijd even vlot. Maar als het lukt, is het 
magisch.”

Amateurtoneel is vaak een feest waar je hele dorp aan meewerkt. 
Spots op West, van 7 tot 10 juli in Westouter, is daar hét voorbeeld van. 
De dorpsbewoners steken de handen uit de mouwen, stellen locaties 
ter beschikking en leven mee met het festival. Die lokale inzet maakt 
van Spots op West zondermeer het charmantste theaterfestival van 
Vlaanderen. 

Spots op West 2014
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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

 
Te weinig toeschouwers.

 
Een toneelruimte die niet (meer) 

voldoet.

 
Te weinig (goede) acteurs. 

 
Een tekort aan technici en andere 

medewerkers.

35%

12%

20%

33%

Aantal respondenten: 113

WAT IS ONZE 
GROOTSTE 

ZORG?

Iedere toneeltekst van Filip Vanluchene 
ademt de sfeer van een Vlaams dorp. Hij 
beschrijft de bewoners met hun kleinighe-
den en liefdes, hun vetes en (gebrek aan) 
ambities. Het samenleven oogt harmoni-
eus tot een stoorzender de gemeenschap 
ontwricht. De inhoud van zijn werk mag 
alledaags en herkenbaar zijn, de schrijfvorm 
is nieuw en ongewoon en maakt Vanluchene 
tot een ‘moeilijk’ auteur. Professionele ge-
zelschappen ‘De Tijd’ en ‘De Korre’ creëerden 
zijn theaterwerk. Met enige aarzeling zorgen 
ook amateurtoneelgroepen ervoor dat 
zijn theaterwerk overleeft. Philippe Lepez, 
regisseur en docent is fan van deze West-
Vlaamse toneelauteur. “Voor toneelgroepen 
met ambitie en goede acteurs is Vanluchene 
een godsgeschenk”, opent hij het gesprek 
met OP&doek.

ALLEDAAGSE VERHALEN
Vanluchene vertrekt in eerste instantie 
van een eenvoudig, herkenbaar verhaal. 
Zo vertelt ‘Risquons Tout’ het verhaal 
van de aanleg van een autosnelweg in 
de Westhoek en de controverse die dit 
losweekt:  optimisme bij de plaatselijke 
middenstand omwille van de ‘vooruitgang’, 
maar ook angst voor vernieuwing bij de man 
in de straat. In ‘De Naamlozen’ organiseert 
een lokale vereniging haar jaarlijkse uitstap 
naar  het Neandertal in Duitsland, waarbij de 
bus strandt op de stuwdam van de Gileppe. 
‘Prinsenhof’ speelt zich af in een familiaal 
verhuisbedrijf, dat ook handelt in vuurwerk 
en een grote bestelling binnenrijft van het 
gemeentebestuur, om de dienst bevolking 
te verhuizen. In ‘De Rafaëls’ bereidt een 
lokaal zangkoor zich intensief voor op een 
jubileum-optreden op de feestdag van Maria-
ten-Hemelopneming.   

THEMA’S
Rond deze eenvoudige verhaallijnen breit 
Vanluchene zijn favoriete thema’s. Zo loopt 
het harmonieus samenleven in het koor, 
het bedrijfje, het dorp, de bus telkens fout. 
De stoorzender is soms een gebeurtenis, 
zoals de defecte bus in ‘De Naamlozen’, de 
verloren offertes in het ‘Prinsenhof’ of de 
afwezigheid van ‘de Rafaëls’ in het gelijkna-
mige stuk. In iedere theatertekst duikt een 
marginale figuur op die voor controverse 
zorgt. In ‘Risquons Tout’ verhindert de 
simpele weversknecht Victor de verkoop van 
het ouderlijk huis en fnuikt aldus de ambities 

FILIP VANLUCHENE:

Het dorp als inspiratiebron
Bernard Soenens

Een aantal zomers geleden speelde Tejater 
de Orchidee uit Tielen met het idee de Tie-
lenaars meer te betrekken bij hun werking. 
De theaterversie van de film ‘Brassed off’ 
bleek een ideale keuze om op locatie met 
en voor de dorpsinwoners deze hartver-
warmende muziekproductie te brengen. 
‘Brassed off’ vertelt over de mijnwerkers 
in Grimley, Engeland, die steeds meer in 
de financiële verdrukking komen door de 
dreigende sluiting van de lokale mijn. Ook 
de brassband, die vooral uit mijnwerkers 
bestaat, wordt daardoor bedreigd. De 
Tielense brassband De Kempenzonen ging 
de uitdaging aan om niet alleen de muziek 
te leveren maar binnen de groep ook nog op 
zoek te gaan naar medespelers. Meer dan 
twintig acteurs, dertig muzikanten en heel 
wat kinderen beleefden een onvergetelijke 
ervaring. “Het dorp stond op zijn kop”, zo 
vertelt hoofdacteur Ed Van Doninck. “We 
hebben een veertienhonderd bezoekers 
naar Loods 333 geloodst. Het dorp spreekt 
er nog over. Zowat iedereen stak de handen 
uit de mouwen. We hebben daarvoor 
ergens zelfs een prijs behaald omdat het 
dorpsgevoel terug helemaal aanwezig was, 
zei men. Terwijl wij de tekst repeteerden 
onder leiding van Eric Van Tillo speelde de 
Brassband aan de overkant de pannen van 

het dak onder leiding van hun schitterende 
dirigent Raf Van Looveren. Dan kwam het 
heerlijke moment dat die twee groepen 
samenkwamen en er een soort chemie 
ontstond tussen muzikanten en acteurs. 
De repetities en voorstellingen waren een 
feest, niet alleen tijdens, maar dikwijls ook 
erna. Super gezellig. Je moet weten: ik ken 
geen noot muziek, maar ik moest wel al 
die stukken zogezegd dirigeren. Gelukkig 
konden de muzikanten zelfstandig hun plan 
trekken. Het was anders nooit gelukt. Bij de 
solo’s nam Raf wel over maar dat stoorde 
nooit in de productie. Staande ovaties 
bleven niet uit.” Ed blikt met veel genoegen 
terug op zijn rol. Iedereen had de film gezien 
met Pete Postlethwaite in de hoofdrol en 
nu mag je die zelf gestalte geven. Nadien 
hadden trouwens een aantal fanfaremuzi-
kanten de theatermicrobe te pakken. Ze zijn 
dan ook lid geworden van de toneelkring. 
Enige tijd later werd het 50-jarig bestaan 
van dit theater gevierd en dat werd extra 
in de verf gezet met op een open plein in 
het dorp de marathonvoorstelling ‘Marius, 
Fanny en Cezar’. “Het dorp kent ons en 
houdt van ons. We gaan er altijd vollen bak 
tegenaan!” besluit Ed. De jeugd heeft nu de 
fakkel overgenomen met evenveel goesting, 
ook al komen ze niet allemaal uit Tielen.

Van de sokken geblazen
Edith Vandeschoor

van de lokale tapijtboeren. In ‘De Rafaëls’ 
wordt de ziekelijke Elza beschuldigd van 
diefstal en is ze ook nog eens het slachtoffer 
van verkrachting. In ‘Prinsenhof’ is er maga-
zijnier Seetje, die alles weet maar overal aan 
twijfelt.

ROOTS 
Vanluchene doet geen moeite om zijn 
Vlaamse en katholieke roots te verbergen. 
Hij ambieert evenwel geen romantische kijk 
op Vlaanderen, maar analyseert een herken-
bare problematiek van conservatief versus 
progressief, schuld versus onschuld, werk-
nemers versus middenstand, gezaghebbers 
versus de man in de straat. Het is doorgaans 
het verhaal van jaloezie en afgunst, toe-
komstdromen, drank- en huwelijksproble-
men en seksuele fantasieën. Enige kennis 
van het katholiek referentiekader helpt om 
Vanluchene te ‘begrijpen’. Je leest het onder 
meer in de bijbelse namen van zijn persona-
ges zoals de Rafaëls, Victor, Glorieux, Anna, 
Andrea,…Uitgesproken katholieke thema’s 
als gezagsgetrouwheid, normvervaging, 
schuldbesef, hemelse sferen en katholieke 
feestdagen zijn schering en inslag. Het 
zorgt voor een herkenbaarheid die we ook 
terugvinden in menig volkstoneel. Niettemin 
is het verschil met het werk van Vanluchene 
groot. Zijn personages zijn niet éénduidig te 
interpreteren. Achter ieder personage staat 
een hele wereld, die aan Bertolt Brecht doet 
denken. Je kan er als regisseur of acteur ook 
geen karikaturen van maken. Vanluchene 
overstijgt met zijn schrijfvorm het eenvoudi-
ge verhaal, de anekdote, het lokaal gegeven. 
Zijn teksten gaan over de menselijke drijfve-
ren. Hij verlaat ook het dorp en laat de hele 
wereld binnen in zijn theatertekst: de tweede 
wereldoorlog in ‘de Rafaëls’, tapijten uit het 
Midden-Oosten in ‘Risquons Tout’ en een 
trip naar Duitsland in ‘De Naamlozen’. Zijn 
toneelstukken eindigen doorgaans ook met 
een apocalyps. De ambities en hoogmoed 
van personages eindigen met de val, die 
wordt uitvergroot in een wereldbrand. Open 
eindes bevatten sprankeltjes hoop. De val is 
een hoopvoller levensles dan de tragiek van 
de mislukking.  Je moet daar als toeschouwer 
mee aan de slag en zelf interpreteren wat je 
gezien hebt. 
     
PUZZELWERK
 ‘De Rafaëls’ speelt zich af op één dag in de 
veranda van dirigente Anna. De handeling 

onthult wat er de nacht voordien gebeurd is. 
De auteur vertrekt dus vanuit eenheid van 
tijd, plaats en handeling. Zo lijkt het althans 
bij een oppervlakkige lezing. Daarna weet 
je beter. In de verschillende scènes gooit 
Vanluchene verleden, heden en toekomst 
door elkaar. De toeschouwers krijgen flarden 
tekst te verwerken die als puzzelstukjes in 
elkaar moeten passen. De gebeurtenissen 
worden weergegeven zoals de personages 
ze zich herinneren. Er is een bonte afwis-
seling van dialogen en monologen, waar 
acteurs elkaars tekst overnemen of de 
tekst van meerdere personages debiteren. 
Wat er in een scène gebeurt, kan zich in de 
werkelijkheid afspelen, maar evenzeer in de 
gedachten van het personage, dat de tekst 
uitspreekt of in die van een ander personage. 
De toeschouwer staat voor de uitdaging om 
zijn eigen verhaal samen te stellen.

TEKSTPARTITUUR
Vanluchene hanteert een eigen taal, waar 
een grote muzikaliteit van uitgaat met een 
specifieke ritmiek, herhalingen, volzinnen, 

ongewone klemtonen, opsommingen en met 
behoorlijk wat West-Vlaamse klanken. Een 
zin als “Het ligt daar te zweten, te zwemmen 
in zijn zweet”, is een ritmisch opgebouwde 
alliteratie. ‘Het’ en ‘zijn’ slaat op Elza en 
bevat dus een dubbele West-Vlaamse 
taalfout. In ‘De Rafaëls’ wordt voortdurend 
over de twee jonge talentvolle zangers 
gesproken, zonder dat ze ook maar één keer 
in beeld zijn. 

KANSEN
De volkse, herkenbare, Vlaamse personages 
maken het werk van Vanluchene interessant 
voor veel theatergroepen. Het vraagt van 
de regisseur een grondige tekstanalyse, 
taalonderzoek, en voeling met de muzikali-
teit van de tekst. Voor de acteurs is het hard 
werken om zich de specifieke tekstzegging 
eigen te maken, het doorgaans omvangrijke 
tekstmateriaal te memoriseren met de juiste 
ritmiek en klemtonen. Er is dus veel leeswerk 
rond de repetitietafel vooraleer je de vloer op 
kunt. Eenmaal die kaap genomen, ben je op 
weg naar een mooie voorstelling.  

‘Bal van de pompiers’ - Tejater De Orchidee
(c) Jan Bon Jr.

‘Brassed off orchidee’ - Kempenzonen
(c) Jan Bon Jr.

‘Brassed off orchidee’ - Kempenzonen
(c) Jan Bon Jr.

‘Bal van de pompiers’ - Tejater De Orchidee
(c) Jan Bon Jr.
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In Kulyenchikov, een afgelegen dorpje in 
Oekraïne, zien we Leon, een jonge onder-
wijzer van Sofia, de dochter van dokter 
Zubrytski, arriveren. Zijn aankomst wordt 
beeldrijk beschreven en Leon wendt zich 
onmiddellijk tot het publiek om het verhaal 
in te leiden. Hij neemt de rol van verteller 
op zich, heel vaak met zeer komische 
inslag wanneer hij bedenkingen heeft bij 
personages en/of gebeurtenissen.
Onmiddellijk volgt de ontmoeting met 
Snetsky de schapenhouder. Leon tast voor-
zichtig af, Snetsky komt hem heel simpel 
over. Maar volgens Snetsky is iedereen van 
het dorp dwaas en niet te onderwijzen, en 
al zeker Sofia niet. Geen enkele voorganger 
heeft het langer dan 24 uur uitgehouden. 
Leon had hier kunnen terug draaien, maar 
overtuigd van zijn kwaliteiten treedt hij het 
idyllische dorpje binnen.
Er volgt een hilarisch dorpstafereel en 
Leon komt bij zijn nieuwe werkgever, 
dokter Zubrytski, terecht. Wie net als 
Leon verwacht dat de dokter van het dorp 
slimmer is dan de rest, komt bedrogen 
uit. De bewoners kijken anders tegen de 
dingen aan, en gaan anders om met taal, 
met spreekwoorden, dan een rationele 
mens zou doen. Ze hechten weinig belang 
aan weetjes, feiten en cijfers. Maar zijn zij 
wel de dommeriken? Hierdoor is de humor 

DWAZEN FOOLS
KLASSIEKERS GEFILEERD

Neil Simon noemt dit stuk ‘een komische 
fabel’ en van bij het begin omschrijft hij hoe 

hij die zelf  zou brengen. 

van het stuk veel subtieler dan platweg een 
potje lachen met zogezegd minder slimme 
mensen.Leon verneemt dat alle dwaasheid 
komt door een vloek die op het dorp en 
zijn bewoners rust. Zo wordt het realisme 
helemaal verlaten en geraakt ook de 
laatste scepticus overtuigd dat we in een 
sprookje voor volwassenen beland zijn.
Die vloek kan alleen verbroken worden als 
een Zubrytski trouwt met een Yousekevitch 
en van die laatste is er nog maar één: 
graaf Gregor Yousekevitch. Deze vraagt 
tweemaal per dag Sofia Zubrytski ten 
huwelijk maar zij ziet dat niet zitten.
En dan verschijnt Sofia zelf ten tonele en 
Leon wordt op slag verliefd. Het is zelfs we-
derzijds en hierdoor gesterkt gaat Leon de 
uitdaging aan om de vloek te doorbreken 
met gewoon oerdegelijk schools onderricht 
in plaats van trouwerijen. Slaagt hij daar 
trouwens niet in binnen de 24 uur, dan zal 
hij zelf getroffen worden door de vloek.
Daarna ontrolt in een gepast tempo de rest 
van de vertelling volgens een klassieke 
opbouw: Leon slaagt niet in zijn plan om 
Sofia iets aan te leren en we belanden 
in het dieptepunt. Hij wordt echter zelf 
niet getroffen door de vloek, een eerste 
lichtpunt. Voor hem is het duidelijk dat 
er geen vloek bestaat. Nu de rest van het 
dorp nog overtuigen. Uiteindelijk slaagt 
hij erin door middel van – uiteraard - een 
list. Dat de vloek alleen in het hoofd van 
de bewoners bestond, brengt ons op slag 
ook terug naar de realiteit. Misschien was 
het dan toch niet zo fabelachtig? Misschien 

moeten we ons wat minder fixeren op 
schoolse kennis? Qua enscenering kan je 
duidelijk je fantasie de vrije loop laten, 
zolang alles maar in functie staat van het 
creëren van de sprookjesachtige/fabel-
achtige sfeer. Deze kan grimmig, magisch, 
dromerig… of een combinatie van dat alles 
zijn. Misschien kan de stijl van een Tim 
Burton film inspireren?

Verschillende locaties komen aan bod en 
acteurs zijn vaak onderdeel, bijna zetstuk, 
van de taferelen. Denk gerust ‘poppenkast’, 
ook voor de speelstijl van de acteurs.  Maar 
niets moet – veel kan. De kracht van deze 
uitstekende, oergeestige theatertekst.
Naar verluidt zou Neil Simon vaak auto-
biografisch schrijven. Mogelijks speelt 
hier dus ook de helft van zijn dorp/wijk 
mee. Maar doen we dat niet allemaal een 
beetje? Ons dorp levert vaak de meest 
levendige personages op. Acteurs en regis-
seurs maken hier dankbaar gebruik van 
en hebben hun vormgegeven personage 
meestal ook al door hun straat zien lopen 
of voorbij hun terras zien kuieren.
Enorm geestig met smaakvolle humor, een 
universeel verhaal dat goed afloopt, apart 
qua enscenering en speelstijlmogelijkhe-
den, een verteerbare levensles, kortom, 
kunnen we dit stuk nog harder aanprijzen?

Gingen u voor: Garageteater Duffel.

 de besproken tekst kan je ontlenen  
via www.theaterbib.be

‘Fools’ - Neil Simon 
© Mark Turek

Toneelgezelschap Klakkeboem te Zwevegem-
Knokke bracht ‘Boeing Boeing’ van Marc 
Camoletti. Jawel, dé klassieker onder de 
deurenkomedies. Een klassiek decor, twee 
goede hoofdacteurs, leuke kostuums, een 
perfecte timing en een hoog tempo. Als dat 
allemaal goed zit, dan bezorg je het publiek 
gegarandeerd de avond van hun leven. De 
lachsalvo’s volgen elkaar op en na de voor-
stelling vloeit de drank rijkelijk. Succes ge-
garandeerd dus, want iedereen gaat lachend 
(en/of dronken) naar huis. In Avelgem, een 
gemeente met hoop en al 9.500 inwoners, 
hebben ze een mooi uitgerust cultureel 
centrum (CC De Spikkerelle) waar profes-
sionelen hun ding komen doen. Maar ook 
hier staan de lokale gezelschappen paraat 

Kurt Velghe

In vergelijking met het professioneel theater gaan 
er jaarlijks ongelooflijk veel mensen kijken naar 

het amateurtoneel. Velen gaan liefst in hun eigen 
dorp of  gemeente naar theater. Het amateurtoneel 
komt naar of  - beter nog - blijft bij de mensen in de 

buurt, terwijl het professioneel theater vaak de grote 
ontmoetingscentra of  zalen opzoekt. Bovendien 

brengen veel amateurs vooral volkse stukken, en daar 
houdt het grote publiek nu eenmaal van.

om hun publiek te geven wat ze willen, met 
name volksvermaak. Toneelgezelschap 
Tope brengt jaarlijks een komedie, en heeft 
ondertussen ook een eigen jeugdafdeling. 
Regisseur Bieke Vanlaeken schreef en regis-
seerde ‘Helena’ en slaagde erin het publiek 
een bijzonder aangename toneelavond te 
bezorgen. Het hoofdpersonage is ziek en 
vlucht weg in haar eigen fantasiewereld. Dit 
wordt prachtig vormgegeven door het wit 
van het ziekenhuis af te wisselen met diverse 
kleuren, en dit zowel in kledij als in decor. 
De mooie muziek van Jason Mraz maakt het 
geheel af. Bij het Noordtheater in Antwerpen, 
een stad die eigenlijk bestaat uit allemaal 
kleine ’dorpjes’, ook wel wijken genoemd, 
werd ‘Familie’ van Maria Goos gespeeld. 
Het supergezellige kader  van een klein 
theaterzaaltje met een prachtig ingerichte 
eigen bar zet eigenlijk de toon. De avond kan 
al bijna niet meer stuk. Het decor - houten 
planken die een chalet in de bergen voorstel-
len en de belichting met blauwe peertjes 
voor de weerkaatsing van de sneeuw buiten, 
zien er fantastisch uit en voor onze ogen 
ontspint zich een waar familiedrama, nu eens 
komisch, dan weer tragisch. Theater Platteau 
heeft zijn thuisbasis in Kasteel Wallemote 

in Izegem. Nog zo’n gezellig kader om van 
toneel te genieten. Regisseur en voorzitter 
Kris Vansteelandt wilde naar eigen zeggen 
Tsjechov toegankelijk maken voor het grote 
publiek. Zijn ‘Tsjechov’ is een verzameling 
van vier eenakters van de grootmeester. Het 
stuk is eigenlijk één ode aan het theater. 
Dat blijkt al uit het decor, dat enkel bestaat 
uit een sofa met côté cour en jardin twee 
balkons, zoals we die kennen uit de vele 
‘klassieke’ schouwburgen. Eén van de 
actrices speelt huishoudster en verzorgt op 
een bijzonder komische wijze de decorwis-
sels. Zelf eindigt ze met een indrukwekkende 
monoloog van een op retour zijnde actrice. 
Hoger Op Stasegem tenslotte waagt zich aan 
‘Sporen’ van Roland Delannoy. Zij spelen in 
een typisch parochiaal centrum, onderge-
bracht in een schooltje, met een grote bar 
en heel veel mensen uit de buurt in de zaal. 
Het decor is klassiek te noemen met een 
woonkamer en côté jardin een ‘bakstenen’ 
muur met wat plantjes ervoor die een tuin 
moeten voorstellen. De groep brengt het 
verhaal van de familie Radzinski en slaagt er 
in om de zaal stil te krijgen voor de laatste 
scène. Zo krijgen we een mooie bloemlezing 
van het dorpstheater in al zijn facetten. De 
ene brengt een heuse komedie, de andere 
waagt zich aan een tragikomedie, terwijl een 
aantal het zelfs aandurft om een theater-
grootmeester te brengen voor het lokale 
publiek. Allen maken ze deel uit van het 
Cultureel Erfgoed van Vlaanderen, van het 
toneel onder de kerktoren.

Van dorp naar dorp

‘Fafaar’ - Theatermakerij (2011)
© Katleen Clé
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Heren minnaars 
van redekunde

175 jaar Rhetorika:

Niet alleen wàt er wordt gespeeld, maar 
ook wié er speelt, wordt streng in de 
gaten gehouden:  
“Als de heren minnaars van redenkunde 
op den tiaeter spelen, dan mogen er gene 
anderen op dien tiaeter komen, tenzij 
met goedkeuring van de pastoor en van 
de burgemeester.”
Die heren minnaars van redenkunde 
beloven geen stukken te vertonen die 
“tegenstrijdig zijn aan de goede zeden, 
én alle omhelzingen die in de stukken 
komen daar te laten.” 
De statuten vermelden ook: “Gedurende 
de repetitie alsook ter uitvoering van de 
stukken zullen er geen godslasteringen 
mogen plaats hebben, op boete van een 
halve frank en bij hervalling het dubbel.” 
Die boetes worden verzameld “in profijt 
van de armen van Zele.” Dus wordt er 
wellicht duchtig gevloekt voor ‘het goede 
doel’. . .
Tenslotte, en daarmee wordt dan bij 
sommigen het lààtste greintje goesting 
weggenomen: ‘Er mogen op het toneel 
geen vrouwspersonen worden toegela-
ten tot het kleden der acteurs of  wat dan 
ook.”
Trouwens, lid worden van de maat-
schappij gaat niet zo gemakkelijk: je 
moest immers “als eerlijk en rechtscha-
pen man gekend zijn” en “leden welke 
zich zouden durven plichtig maken 
aan wandaden of  buitensporigheden 
kunnen uit de maatschappij verbannen 
worden.” 
In het laatste kwart van de 19e eeuw 
worden de Rhetorika-heren toch wat 
vrouwvriendelijker, want ook èchte 
dames mogen nu meespelen (ongetwij-

feld gecontroleerd door de burgemees-
ter). Die dames moeten hiervoor wel 
betaald worden, ofwel in harde cash: “80 
frank en voor hunnen kapper 11 frank”, 
ofwel in natura: “met eene serenade aan 
huis en tevens een paar gouden oorslin-
gers met medaillon.”

Na een lange bloeiperiode  gaat het na 
de 1e wereldoorlog met Rhetorika bergaf: 
zo zijn er jaarfeesten waarop er maar 26 
man komt eten (maar ‘elk nadeel heb zijn 
voordeel’, want in het kasverslag lezen 
we: “op den tombola heeft ieder eenen 
prijs”). 
Die jaarfeesten zijn niet altijd bevor-
derlijk voor de huisvrede, lees maar het 
officieel verslag van de Ceciliafeesten 
van 1939:  
“Een spijtig voorval was er met een van 
onze beste vrienden. Hij zegde: “Mijn 
schatje is niet thuis, ik riskeer niet, ik 
ben vrij, geeft ons nog eentje.” En als hij 
thuis kwam, goed aangedaan, welke ver-
rassing: zijn schat was met de vliegende 
post toegekomen en lag reeds in haar 
bed, en zegde: “Hemel ventje, zo laat!” 
waarop het ventje het antwoord schuldig 
bleef  en seffens insluimerde.” 
De secretaris besluit zijn (ooggetui-
gen-?)verslag, met de wijze woorden: 
‘Dit was nog het beste gedacht’.
Volgens dat verslag is 1939 het diep-
tepunt, want “aan de leden wordt 
getoond alles wat nog overblijft van een 
toneelmaatschappij die al honderd jaar 
bestaat, zijnde nog een herdersschupje 
en een haren pruikje van een pop.”
Gelukkig is Rhetorika na 175 jaar nog 
altijd springlevend! 

Frank Van Mossevelde

1840, een aantal achtbare heren beloven 
plechtig om in Zele een Maatschappij 

van Rhetorika op te richten en geen 
toneelstukken te vertonen die “tegenstrijdig 
zijn aan geestelijke of wereldlijke overheden.” 

'Misdaad Aan Het Meer' - Toneelkring Rust Roest 
© Christophe Ketels

Zij maakt theater met mensen uit haar 
dorp, niet door deze al dan niet als 
figuranten of in poppentransformatie op 
de scène te zetten, nee, zij laat haar dorp 
zelf de hoofdrol spelen: de gebouwen, 
de plattegrond, de straten, de kerk, de 
cafés, de huizen in karton, van papier of 
ander materiaal vertellen de verhalen en 
spelen zichzelf. 'Dorp', het verhaal van een 
uitzicht, stamt uit 2010 en wordt volgend 
seizoen gelukkig weer gespeeld, o.a. in 
Genk en Aarschot. 

‘In Kaart’ (2012) strekte zich uit over heel 
Vlaanderen, met heel veel minutieus 
knipwerk van gebouwen, standbeel-
den, en andere bezienswaardigheden. 
‘Godfried’ (2013) focuste met papiertjes en 
kartonnen dingetjes op Godfried Bomans 
tijdens zijn legendarische overlevings-
kamp op Rottummerplaat.  

Bij ‘Kopfkino’ (2015) zitten we buiten op 
schoolbankjes aan een brede weg en 
kijken uit op twee robuuste flatgebouwen. 
We zetten de koptelefoon op, bladeren 
door het bijgeleverde boekje. Het  zal een 
film in ons hoofd worden. Uit ons bankje 

Tuur Devens

Als er een theatermaker is die iets heeft met een dorp, dan is het wel Annelies Van Hullebusch.  Dan denk 
je wellicht aan mensen uit het dorp die mee (theater)spelen, of  aan poppen die de dorpspolitici als in een 
Spitting Image in hun hemd zetten. Annelies Van Hullebusch pakt het helemaal anders aan (en in). 

Een papieren theaterdorp

halen we allerlei voorwerpen. We zetten 
een ‘flatberg’ op een stok, we doorbla-
deren een archiefje met foto’s. Het is een 
documentaire in de vorm van een hoorspel, 
een roadmovie doorheen de flats. In deze 
productie miste ik het live vertelspel van 
Annelies. Ik hoorde haar alleen via de 
koptelefoon, maar ik zie haar zo graag in 
de weer met de schaar en de prulletjes. Ik 
ben dan ook heel blij dat ze deze productie 
gaat bewerken naar een zaalproductie 
waarin zij zelf op de scène al babbelend 
van hot naar her huppelt.

DORP
We zitten op tribunes rond een plattegrond 
van Annelies’ geboortedorp. Zij vertelt, 
manipuleert de objecten. Kartonnen 
huisjes ontvouwen zich, zandhuizen 
storten in elkaar, de toren van de kerk 
is niet op juiste schaal. In het dorpscafé 
blijft tot laat in de nacht het licht branden. 
Verfrollers rollen wegen uit, snelbouwste-
nen worden gepoot als flatgebouwen op 
plekken die daarvoor nog groen waren. 
Het zijn verhalen over een gemeenschap 
met rare figuren zoals elk dorp wel kent, 
met intriges, eigenaardige voorvallen. Het 

dorp van communiefeesten, het eerste lief, 
van de vele auto- , fiets- en paardonge-
lukken, van zelfmoorden, begrafenissen, 
de erbij horende roddels en kerkgang en 
misvieringen.

Elke toeschouwer heeft ook een boekje. 
We mogen het pas openen en een pagina 
omslaan als de vertelster ons dat laat 
weten. Op elke bladzijde is een episode 
uitgewerkt, met een tekst, een stamboom-
pje, een tekening, of de afdruk van een 
bidprentje (want er sterven nog al wat 
mensen in dat dorp). Het zijn aanvullingen 
of illustraties bij het verhaal. Zorgvuldig 
uitgewerkt en vormgegeven in schrijf-
machineletters en met verbindingslijnen 
tussen de bewoners. 

Het is een warm en ontwapenend vormen-
spel, gehuld in een sfeer van herkenbare 
weemoed,  met kartonnetjes, speelgoed-
jes, google-earth in 3D, materialen-patch-
work, lampjes, en ouderwetse hosties. Een 
heerlijke fantasie prikkelende verkenning 
van een dorp! 

 www.anneliesvanhullebusch.be

© Moon Saris
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Moet dat, zo’n voorzitter ? ‘Moeten’ is 
een gevaarlijk woord. “Niets moet”, zei 
mijn oom zaliger, “behalve naar het 
toilet lopen.” Soms zat oompje behoor-
lijk fout. Een groep zonder bestuur lijkt 
op een lichaam zonder geraamte. Het 
dreigt elk moment ineen te stuiken. Er 
ontbreekt iets om spieren, pezen en 
organen bijeen te houden. Een stevige 
structuur kan nooit kwaad. Laat nu zo’n 
voorzitter daarvan het gelaat zijn.
In veel verenigingen kiezen de leden 
om de zoveel jaar hun bestuurders. Ze 
leven in de stellige overtuiging de meest 
bekwamen aan te duiden. Daarvan is 
de voorzitter de ‘primus inter pares’, de 

Welterusten, 
mijnheer de 
president

Walter Samoy

Ken jij het verschil tussen een vogeltje? Zijn pootjes 
zijn even lang, vooral het ene. Wat dit hier komt 
doen? Behalve dat ik het leuk vind, doet het me 

ook denken aan onze toneelgroepen. Iedereen is 
belangrijk maar bepaalde figuren iets meer. Laten 

we het eens hebben over de voorzitter. Het mag 
natuurlijk ook een dame wezen. Het is niet omdat 

Karel Jonckheere tweemaal de staatsprijs voor 
poëzie won dat we het eens moeten zijn met zijn 

uitspraak: “Ideale voorzitter: die alleen zijn mond 
open doet om te geeuwen.”

eerste onder de gelijken. Maar tijden 
veranderen. Beroeps- en gezinssituaties 
zien er totaal anders uit dan pakweg 
veertig jaar geleden. Dit maakt het voor 
het verenigingsleven niet eenvoudiger. 
Waar eertijds een voorzitter misschien 
eerder met spijs en drank de maag of  de 
lever soigneerde, verschoof  dit naar hart 
en hersenen. Zijn opdracht vraagt een 
hoop psychologische en organisatori-
sche vaardigheden. Zijn taak van motor 
is complex. Een degelijke president 
bezit eminente voelsprieten waarmee 
hij trillingen opvangt vooraleer die zich 
aan de oppervlakte manifesteren. Hij 
stuurt het vaartuig van zijn bende veilig 
door rustige of  woelige wateren. Hij 
kent zijn pappenheimers, hun talenten 
en gebreken, grote en kleine kanten, 
en weet die te harmoniseren. De kunst 
van het voorzitterschap bestaat erin om 
zonder opdringerigheid en betweterig-
heid zijn mensen het gevoel te geven dat 
ze naar waarde geschat worden en zo 
aan hetzelfde zeel trekken. Zijn grootste 
voldoening ligt in het stimuleren en het 
nemen van de beste beslissingen. Als 
frustraties of  botsingen dreigen, zal hij 
zijn vaderlijke wijsheid aanwenden om 
erger te voorkomen. Met een juist gebaar 

of  woord op het juiste moment doet hij 
wonderen. Hij voelt dat Pier eindelijk 
ook eens wil spelen, dat Marijke niet 
altijd de eerste viool moet spelen, dat het 
idee van decorbouwer Patrick eigenlijk 
beter is dan dat van de regisseur, dat 
Lenie eens een bloempje mag krijgen 
voor het toegewijd koffie zetten en voor 
de vaat. Hij informeert waarom Femke 
niet meer opdaagt, en luistert naar de 
problemen van Bert. Een jarige ontvangt 
zijn wensen en hij bedankt Jan om het 
ophalen van de meubelen. Misschien 
is het erover, maar bij velen is het 
fenomeen bekend van die vooruitziende 
voorzitter die met sorbitol in de vestzak 
loopt om zijn mensen te helpen bij con-
stipatie… Een gedegen voorzitter kent de 
hartslag van zijn groep en bij verzwak-
king treedt hij op. Hij houdt de timing in 
het oog, superviseert de werking en kijkt 
uit naar vers bloed voor de toekomst. Dat 
alles in samenspraak met zijn ploeg. De 
leden weten dat ze altijd bij hem/haar 
terecht kunnen met hun vragen, wrevels 
of  voorstellen. Hij kan geduldig luisteren 
en oplossingen aanreiken.  Zo’n gouden 
exemplaar moeten ze na zijn heengaan 
opvullen met beton en goed zichtbaar in 
een museum zetten.

Theater Uilenspiegel: 

Maak tijd voor toneel

Veertig jaar geleden hadden mensen 
één hobby: dat was toneel. Nu hebben 
ze verschillende hobby’s en moeten er 
voortdurend keuzes gemaakt worden. 
Heb ik tijd voor dertig repetities? Kan 
ik logistiek iets betekenen voor de 
kring? Kan ik in een team werken en een 
productie mee creëren? “Het individu-
alisme viert hoogtij en daar moet je als 
vereniging rekening mee houden,” stelt 
Frans vast, “Het productieproces wordt 
bemoeilijkt als acteurs afwezig zijn, de 
aanwezigen worden het slachtoffer en de 
regisseur geraakt geïrriteerd omdat zijn 
doel die dag niet bereikt wordt. ‘Geen 
tijd’ bestaat niet, je moet tijd maken.”

Is de structuur van het gezelschap 
veranderd?
Frans: In 1976 hadden we twee pro-
ducties met vijfentwintig leden. Nu 
zijn er dat zes met meer dan honderd 
leden. Kan één voorzitter dat nog 

Edith Vandeschoor

Welke problemen moet een theatergroep vandaag 
de dag overwinnen om het niveau te behouden? 

Frans Vanhentenrijk is meer dan veertig jaar trotse 
voorzitter van Theater Uilenspiegel in Diest. We 

voelen hem even aan de tand. 

allemaal bolwerken? Wij zijn vijftien 
jaar geleden gestart met een herstruc-
turering, gebaseerd op zes pijlers: 
artistiek, administratief, jeugdwerking, 
accommodatie, foyer en techniek, met 
elk hun hoofdverantwoordelijke. Zo 
wordt de voorzitter wat ontlast en moet 
hij alleen nog coördineren. Het beheer 
van een eigen zaal vraagt extra inspan-
ningen, maar biedt ook comfort aan 
onze technici. Vroeger moesten we in de 
filmzaal na elke productie alles afbreken 
en opbergen. Nu is een eigen zaal wel een 
luxe, maar tegelijkertijd ook een zorgen-
kind. Al dertig jaar verbouwen we, met 
een prachtig eindresultaat als gevolg.

En de jeugd?
Frans: Onze jeugdwerking bestaat 
al achtentwintig jaar. Omwille van 
de studies repeteren zij alleen in het 
weekend. Nu engageren de jonge 
acteurs zich om door te groeien naar het 
volwassenentheater. Uniek is dat er niet 
veel jongeren wegvallen. Ze blijven de 
kring trouw en leggen hun eigen artis-
tieke accenten.

Ervaar je vooral medewerking of  ook 
tegenwerking?

Frans: Voor alles wat we willen doen, 
krijgen we altijd de nodige respons. 
Dit komt ook doordat het artistiek 
comité probeert om alle kandidaten 
jaarlijks een rol te geven. Problemen 
zijn er overal, maar we vinden voor 
elke productie toch de nodige acteurs, 
tappers, decorbouwers en technici. Dit 
vraagt soms regels, zoals: elke acteur 
moet acht keer per jaar van dienst zijn 
in de foyer en de bar. Als tegenprestatie 
betaalt de groep hun lidgeld en verzeke-
ring. Onze grootste inkomsten zijn de 
abonnees, inkom en sponsoring. De bar-
inkomsten zorgen voor het onderhoud 
van de zaal.

Is jullie publiek veranderd?
Frans: Ik denk het niet. We hebben 
altijd getracht een mix te brengen 
van komedies en ernstiger werk. Wij 
volgden vroeg het professioneel theater. 
Niet dat dit altijd zaligmakend was… 
Vroeger kon je je niet permitteren om 
bijvoorbeeld religie te bekritiseren. 
Daardoor bleven wel eens mensen weg. 
Nu zitten we per jaar toch aan tiendui-
zend toeschouwers. Verjongen blijft de 
boodschap, want jonge mensen trekken 
ook een jong publiek aan.

‘Eer de haan kraait’ - Klakkeboem
© Carlo Verfaille
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THE JUNGLE BOOK
FILM EN THEATER

Kurt Velghe

Joseph Rudyard Kipling (30 december 1965 
- 18 januari 1936) was een Britse schrijver 
en dichter. In 1907 ontving hij als eerste Brit 
de Nobelprijs voor Literatuur. Zijn gedicht 
‘If—’ (1910) werd in 1995 door de Engelsen 
verkozen tot hun favoriete Engelse gedicht. 
Het is een advies van een vader aan zijn 
jonge zoon. Het verhaal ‘The Man who 
would be King’ is verfilmd, met Michael 
Caine en Sean Connery, maar zijn bekendste 
werk is toch ‘The Jungle Book’, over het 
jongetje Mowgli dat opgevoed wordt door 
wilde dieren. Dit verhaal werd onsterfelijk 
gemaakt door Walt Disney met de verfilming 
uit 1967. Dit jaar (2016) besloot Disney om 
een remake uit te brengen. Het werd een 
combinatie van live action en CGI (Computer-
generated Imagery). Er zijn ook heel wat 
toneelbewerkingen gemaakt van dit verhaal. 
Het toeval wil dat wij de musicalbewerking 
van Jan De Vuyst zagen, gebracht door Jeugd-
theater Scherven van Bellegem. We zetten de 
film- en de theaterversie eens naast elkaar.

‘The Jungle Book’ speelt zich, zoals de titel 
al doet vermoeden, af in de jungle. In de 
klassieke versie van 1967 werden de locaties 
getekend met de hand, in de versie van 
2016 met de computer. Scherven moest dit 

geloofwaardig op scène weten te brengen 
en slaagde daarin door een inventief gebruik 
van licht en decor. Op elkaar gestapelde 
paletten en een achterwand, bestaande 
uit houten latten van ongelijke hoogte, 
creëerden meteen een juiste ‘sfeer’. Met 
een beetje verbeelding zag je in de paletten 
namelijk grote takken of rotsen, en de 
achterwand konden zowel struiken als 
bomen zijn. Ook de juiste keuze van licht 
en kleur bepaalden mee de sfeer van deze 
voorstelling. In de film van 1967 waren 
het wereldsterren die de liedjes zongen, 
in de filmversie van 2016 zijn het acteurs 
die zich ook aan een song wagen, maar op 
het podium van OC De Wervel in Bellegem 
zijn het de jonge acteurs en actrices van 
Scherven zelf die de prachtige liedjes 
brengen. Een groot voordeel hierbij is dat 
er live gezongen wordt. Bovendien wordt 
er over het algemeen goed tot zeer goed 
gezongen. Om bepaalde dreigende scènes te 
accentueren wordt er gebruik gemaakt van 
sfeermuziek en rookeffecten.

De dieren spelen, naast Mowgli, de hoofdrol-
len in de film. In de film uit 1967 zijn het 
met de hand getekende cartoonfiguurtjes. 
In 2016 worden ze op een indrukwekkende 

manier tot leven gebracht door CGI. Ze zien 
er ongelooflijk echt uit en toch slagen de 
makers erin om ze emotie mee te geven. De 
regisseur van Scherven vertelde mij dat zij 
gebruik maakten van een bewegingscoach. 
Bedoeling was om de bewegingen van de 
acteurs zo goed mogelijk te laten lijken op 
de bewegingen van echte wilde dieren. En 
dat was er aan te zien. De acteurs bewogen 
allemaal gracieus over de scène als waren ze 
echt een beer, een wolf of een tijger.  Hierbij 
uiteraard geholpen door de juiste kostume-
ring en grime.
 
‘The Jungle Book’ vertelt een tijdloos verhaal 
en kan zowel jong als oud bekoren, als het 
mooi verteld wordt. Dat vertellen kan op 
diverse manieren: geschreven, getekend, 
geacteerd of gezongen, of een combinatie 
van dat alles. Zowel theater als film blijken 
dankbare media om dit overweldigend 
avontuur over te brengen op een publiek. 
Zolang je het publiek kan doen geloven 
dat Mowgli echt kan communiceren met de 
dieren en als je erin slaagt om de mensen 
onder te dompelen in de sfeer van de jungle, 
kan het niet meer stuk. Dat bewezen zowel 
Disney (tot tweemaal toe) als de jongeren 
van Scherven Bellegem.

Toneelhuis stelde de vier voorbije thea-
terseizoenen haar expertise, medewer-
kers, infrastructuur, technische uitrus-
ting en repertoire ter beschikking van 
amateurtoneelgroepen uit Antwerpen 
en brede omgeving.  Dramaturg Erwin 
Jans vroeg zich als initiatiefnemer af:  
“Wat kan Toneelhuis betekenen voor 
het amateurtheater en vice versa?” Het 
resulteerde in een project, met als kers op 
de taart: spelen in de Bourla. De conclusie 
is unaniem: wie de aangeboden kansen 
greep, beleefde een boeiende ervaring en 
kreeg een andere kijk op theater. 

EEN TONEELSTUK KIEZEN!
Dat vraagt jaarlijks veel leeswerk, wikken 
en wegen, overleg en discussie.  Toneel-
huis bood haar eigen programmatie aan 
als inspiratiebron.  Een uitdaging op zich. 
Het resulteerde in een knap aanbod met 
onder meer ‘Caligula’, ‘de kinderjaren 
van Jezus’, ‘Passions Humaines’, ‘Hedda 
Gabler’, ‘De blinden’, ‘de verwondering’, 
‘Reinaert de vos’, ‘Hamlet’, ‘Macbeth’.  
Toppers uit de wereldliteratuur maar 
ook nieuw en minder bekend werk. Het 
project zorgde in diverse groepen voor 
ongewone keuzes. Dramaturg Erwin 
Jans stond ter beschikking. Zo mogelijk 
schakelde hij ook nog eens een specialist 
in. Het leverde de regisseurs en acteurs 
een berg interessante informatie op. Het 

TONEELhuis verrijkt 
amateurtheater

project bleef  ver weg van het werkproces 
rond de eigen versie van Toneelhuis, 
maar nodigde wel uit om de professio-
nele voorstelling te gaan bekijken. Een 
uitnodiging waar de deelnemers gretig 
op ingingen om daarna hun eigen ding te 
doen. Vaste medewerkers van Toneel-
huis, zoals Bart Meuleman, Katelijne 
Damen en Mokhallad Rasem gaven in 
een masterclass hun expertise op het vlak 
van regie, acteren, scenografie door aan 
mensen die theater als hobby beoefenen. 

DE AANPAK
Bij een productie in Toneelhuis heeft 
elk onderdeel een verantwoordelijke. 
In het amateurtheater is dit groten-
deels het probleem van de regisseur. 
Toneelhuis coachte bij de dramaturgie, 
decorontwerp, acteren, belichting, 
kostumering… Er was ook begeleiding 
op de locatie van de toneelgroepen. 
Dramaturg Erwin Jans en regieassis-
tente Lut Lievens woonden ter plaatse 
repetities bij en gaven de nodige 
feedback. Zouden dankzij het ama-
teurTONEELhuisproject de amateurs 
nu ook meer naar het theater gaan? 
De uitnodiging was er. Deelnemende 
groepen konden met hun eigen publiek 
voorstellingen van Toneelhuis aan € 
6 bijwonen. Een aantal ‘overtuigden’ 
maakte er gretig gebruik van. Maar de 
kans om met de achterban een theater-
uitstap naar Antwerpen te organiseren 
werd nauwelijks benut. Het bleef  bij 
individuele keuzes. 

SPELEN IN DE BOURLA 
Drie groepen per jaar werden geselec-
teerd voor ‘de amateurfestivalweek in de 
Bourla’, telkens in de maand april.  Dit op 

basis van twee criteria. Blijft de voor-
stelling overeind op het grote plateau 
van de Bourla? En, heeft de voorstelling 
nog groeipotentieel met twee dagen 
intensieve professionele begeleiding? 
Met de theatertekst, fotomateriaal, video-
opname en lichtplan van de geselecteerde 
productie konden de productieleider, 
regieassistente en hoofdtechnicus van 
Toneelhuis zich voorbereiden. Een week 
was er productieoverleg en dan was 
het twee dagen ‘professioneel werken’ 
in de Bourla.  De overstap naar een 
schouwburg, de confrontatie met een 
nieuw publiek, de enorme technische 
mogelijkheden, werken met professio-
nele medewerkers waren bepalend in dit 
sturingsproces. Je moest je als amateur 
overdag vrijmaken en bereid zijn om een 
karrevracht tips op te pikken en aan de 
eigen voorstelling te werken. De regisseur 
behield het laatste woord. Alleen de 
klankversterking is in Toneelhuis een 
verworvenheid.  Alle acteurs krijgen een 
microfoon opgespeld. De professionele 
aanpak van alle medewerkers van To-
neelhuis was opvallend.  Net als het warm 
onthaal, zowel aan de balie, de kantine, 
als in contacten met de directie, technici, 
de communicatie en de publiekswer-
king. Als de Bourla gevuld was tot op het 
tweede balkon, was het helemaal af. 

EN NU?
Het project betekende voor Toneel-
huis een stevige investering in tijd en 
middelen, maar bewees dat samenwer-
ken een meerwaarde is voor het ama-
teurtheater. Het gebeurt niet alleen in 
Vlaanderen maar ook in Nederland.  We 
kunnen alleen maar hopen op een mooie 
toekomst. We houden je op de hoogte!

Bernard Soenens  

Ooit keek het amateurtheater met argwaan naar 
het professioneel theater. Een professioneel die 

contact zocht had een dubbele agenda. De vele 
samenwerkingen met professionele acteurs, 

regisseurs en theatergroepen hebben dat 
vooroordeel al lang weggewerkt, en zeker na vier 

jaar amateurTONEELhuis. 

© Jerry Pinkney Cie Schmaltz - amateurTONEELhuis
 © Johan Wynants
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Walter Samoy

Bij deze is het alom geweten: mijn dorp telt een 
hoop mooie, welverzorgde mensen. Veel meer 
dan gemiddeld. Ook manspersonen, en dan 
reken ik mezelf eerder uit nederigheid dan 

zelfkennis niet mee. Dat heuglijke feit heeft een reden die 
ik hieronder even fier uit de spreekwoordelijke doeken wil 
doen.
Stefanie is de zalige oorzaak. Een dertigtal jaren geleden 
perste haar moeder haar onder het stuntelige supporteren 
van haar zwetende echtgenoot met bewonderenswaardige 
volharding op onze aardkloot. En geloof me, sindsdien is 
onze wereld er heel wat mooier op geworden. Stefanie was 
een wolk van een baby zoals men dat pleegt te noemen. Ze 
groeide op in eer en deugd tot groot jolijt van wie haar op 
het netvlies ving.
Helemaal prachtig werd het toen ze besloot toneel te 
spelen. Ze verscheen op de planken. Ach mensen…vergeef 
me dat ik hier even slik en naar adem hap. Je zou voor 
minder! Jij maakte het niet mee! Tegen zoveel schoonheid 
zijn weinig ogen bestand. Het is de reden waarom de op-
tiekzaak van het dorp zo floreert, de zonnebrillen vliegen 
de deur uit. Stefanie straalt ongetwijfeld feller dan eertijds 
de ster van Bethlehem. Als Woody Allen of Quentin 
Tarantino haar kenden zou er nooit sprake zijn geweest 
van Diane Keaton of  Uma Thurman. Op elke rode loper 
zouden Nicole Kidman of Scarlett Johansson naast haar 
bleker uitslaan dan het bleekste Sneeuwwitje. Om haar 
werden de woorden ‘gratie’ en ‘verblindend’ bedacht. En 
als ze praat! Lieve mensen, toch! De ‘Charlie’s Angels’ 
van de VRT, Martine, Goedele, Annelies en Hanne zouden 
daar van afgunst van hun toren springen. 
Wat dat allemaal te maken heeft met mijn dorp vol 
glanzende mensen? 
Wel, Stefanie runt een schoonheidssalon. Met haar godde-
lijke handen kan je er terecht voor alles en nog wat. Haar 
make-up cheers you up. Je krijgt een zalige feeling door 
haar peeling. Wil je al je oneffenheden laten verwijderen; 
één adres: Stefanie. Dezelfde bestemming voor een wim-
perverlenging tot onder je neus als je dat wenst. Sommigen 
laten zich de oogbal epileren of smullen van een romig 
masker. Anderen laten hun oksels harsen. Manicure, 
pedicure, polsblessure… een sinecure!
Ooit zag ik een roodharige buiten komen met een zwartge-
verfde baard. Denk niet dat Stefanie geblunderd had! Die 
kerel was zo weg van de wereld dat hij het aldus gevraagd 
had. 
Telkens als ze op de scène glorieert onder de spots, volgen 
de boekingen voor een behandeling als een lawine. 
Vandaar de vele mooie mensen in mijn dorp. Bedankt, 
Stefanie.

Stefanie

'Albertine In Vijf Tijden' - De Dijlezonen
© Christophe Ketels 
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We speelden voor alle 50-plussers van 
Beringen ‘Waar de ster bleef stille staan’. 
Onze sterspeler staat op zijn stoel om het 
openingslied te zingen en plots valt het 
reuze ijzeren brandscherm naar beneden. 
Paniek, stoppen en wachten tot de tech-
nische dienst het scherm weer naar boven 
krijgt. De laatkomers met de bus aangevoerd 
uit Koersel, komen nu toch nog op tijd.

Edgard Meukens

Tijdens een opvoering van ‘Arti-shock’ 
valt plots alle licht uit door een externe 
stroompanne. We halen theelichtjes en 
kaarsen boven en spelen het laatste 
kwartier gewoon verder. Het past mooi 
bij het geheel en wordt zeker in dank 
aanvaard door het publiek.

Dirk Van Linden

Gewoon. Een hoofdrolspeler valt van het 
podium en breekt zijn arm... Het weekend 
daarop staat hij er terug! 

Anneliese De Boeck

Een rookmachine moet wat sfeer scheppen. 
Maar de rook zorgt er voor dat het 
alarmsysteem afgaat en dat de brandweer 
automatisch uitrukt. Door de luide dans-
muziek van Joe Cocker horen de acteurs 
of technici het alarm niet. Op het moment 
dat de acteurs naakt op het podium staan, 
wordt de nooddeur ingestampt door een 
brandweerman met enorme brandslang. 
Op de parking staan reeds twee grote 
brandweerwagens, een politiewagen en 
een ziekenwagen. En dat allemaal voor vijf 
strippende mannen. 

Raf Jansen

Dokter in de zaal?
Heb je al meegemaakt dat je een voorstelling onverwacht moet onderbreken?

Een speler gaat tijdens de generale week 
in een zetel zitten en... geraakt er niet 
meer uit. Knie kapot, voorstellingen zelfs 
wegens zware operatie geannuleerd.

Anneliese De Boeck

Plots is er een stroompanne. Gelukkig 
kunnen we het stuk even stilleggen 
wegens een scènewissel. Het publiek 
wordt getrakteerd op een drankje en de 
acteurs mogen even pauzeren. Na twintig 
minuten is het euvel opgelost en wordt 
er gewoon verder gespeeld. Het publiek 
toont zijn waardering met een aanmoedi-
gend applaus.

Raf Jansen

Eén van de actrices wil niet meer opnieuw 
op. Ze is te zenuwachtig (maar dat is 
ze altijd) want ze is tijdens haar eerste 
replieken, naar haar eigen zeggen, 
compleet de mist ingegaan. Het kost de 
andere acteurs bijzonder veel overredings-
kracht om haar terug op te doen komen. 
Dat gebeurt net op tijd, oef, anders lag de 
boel stil. 

Kurt Velghe

Plotseling rumoer in de zaal, tafels en 
stoelen worden weggeschoven. De acteurs 
stoppen met spelen. Gordijn dicht!
Blijkt dat er een toeschouwer onwel 
is geworden en het bewustzijn heeft 
verloren, een appelflauwte door de 
warmte. De dochter van de regisseur is 
huisarts en toevallig aanwezig bij de voor-
stelling. Zij heeft zich om het slachtoffer 
bekommerd.

Chris Mathijs

We spelen ‘Het geluid van Zwetende 
Chinezen’ van Bart Spaey. Ik kreeg de rol 
van de nogal bazige moeder die met haar 
zoon naar de voorstelling komt zien. We 
zitten in de zaal tussen het publiek en 
ik begin met mijn ‘zoon’ nogal luid ruzie 
te maken. Verontwaardigde reacties van 
toeschouwers rondom mij. Een beetje later 
scheld ik ook de spelers op de scène uit. 
“Dat trekt hier op niks! Ik wil mijn geld 
terug!” 
Blijkbaar speel ik mijn rol iets te over-
tuigend, want ook andere toeschouwers 
beginnen te morren en te schelden...  Toch 
wel vervelend.  Gelukkig kunnen we er na 
afloop, in de bar, smakelijk om lachen.

José Ruysevelts

Op het internet vinden we dat een 
rookmachine gemaakt kon worden door 
glycerine en water te mengen en dat op 
een elektrisch kookvuurtje te druppelen. 
En ja het werkt. Het werkt zelfs zo goed 
dat het rookalarm af gaat. Na een lange 
tijd de hele zaal te verluchten, stopt het 
alarm. We hebben de voorstellingen dan 
maar zonder dit effect gespeeld.

Peter

In het stuk ‘De Roze Ridder’ speelt één van 
de acteurs voorzitter van de toneelvereni-
ging. Hij geeft vanuit de zaal commentaar 
op wat op het toneel gebeurt. Een ietwat 
oudere vrouw geeft na een paar tussen-
komsten plots een por tussen de ribben 
en zegt luidop: “Wilt ge nu eindelijk eens 
zwijgen, ambetanterik”… (of iets van die 
aard). 

Johan VH

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

WIE WORDT 
TONEELGEMEENTE 2016?
Onder de naam ’Toneeltgemee’ wil OPENDOEK 
gemeenten die het amateurtheater op een degelijke 
manier ondersteunen in de bloemetjes zetten. 
Verdient jouw gemeente een pluim voor haar 
amateurtoneelbeleid? Dien een nominatie in voor 
‘Toneeltgemee’. Misschien mag jouw gemeente dan 
met trots een jaar lang de titel ‘Toneelgemeente 2016’ 
dragen. De winnende gemeente wordt bekendgemaakt 
tijdens het Landjuweelfestival eind oktober. 

KANDIDAAT STELLEN
Je gemeente nomineren kan door de vragenlijst in te 
vullen op www.toneeltgemee.be. En dit voor 15 juli 
2016.
OPENDOEK bevraagt vrijblijvend de theatergroepen 
uit jouw gemeente. Een selectiecommissie nomineert 
begin september 2015 maximaal vijf gemeenten. De 
winnaar wordt bekendgemaakt op zondag, 30 oktober 
2016 tijdens het Landjuweelfestival in Mechelen, in 
aanwezigheid van de Minister van Cultuur (onder 
voorbehoud).

OPENDOEK organiseert in de winnende 
gemeente een receptie met aanwezigheid  
van de lokale theatergroepen t.w.v. € 750.  
De winnende gemeente krijgt in het magazine 
en op de website van OPENDOEK uitgebreide 
aandacht. Vorig jaar sleepte de gemeente 
Houthulst de titel in de wacht.

Toneeltgemee
© Laurent De Bie
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Trek die 
kleerkast open!

Wat kunnen theaterkostuums ons 
vertellen als het doek is gevallen?   

Hoe kunnen we er zorgzaam en creatief  
mee omgaan?

Hanne Ampe

TIPS VOOR DUMMIES
 Berg geen vuil textiel op, dit trekt mot 

en ander ongedierte aan.
 Bescherm kostuums tegen direct 

zonlicht of ander sterk licht. Anders 
worden de vezels broos en breken ze af, 
en verdwijnen de kleuren. 

 Bewaar textiel nooit in een plastic hoes 
of zak zonder verluchting, plastic laat 
geen lucht door. Bij temperatuurwissel 
kan er binnenin condens ontstaan, 
het vocht kan niet weg, er ontstaat 
schimmel die het weefsel kan 
beschadigen.

 Rol kostuums op zuurvrije rollen of leg 
ze vlak wanneer er voldoende ruimte is. 
Dek steeds af of pak in. Vul vouwen op 
met rolletjes zijdepapier om breuken te 
voorkomen. Als je de kledingstukken 
aan kleerhangers of een kledingrek 
hangt, voorzie dan een degelijke 
ondersteuning voor elk stuk. Het rek of 
de kast moet ook voldoende ruim zijn 
zodat je kreuken en vouwen vermijdt.

 Hang alle kostuums aan identieke 
kapstokken. Je zal verbaasd zijn 
hoeveel ruimte je hiermee wint! 

 Inpakken kan met proper gewassen 
oude witte katoenen lakens, zuurvrij 
papier of dozen of zuiver en ademend 
materiaal als tyvek. Operahuis De Munt 
maakte een handig patroon om zelf 
een hoes uit tyvek te maken. Dit kan je 
opvragen via contact@hetfirmament.be.

 Hou kasten stofvrij en zorg voor een 
regelmatige beweging in de kast. 
Eventuele aanwezige motjes worden 
gestoord en verplaatsen zich dan.

 Hang cederhouten blokjes tussen de 
kostuums in plaats van mottenballen. 
Dit is goedkoper en milieuvriendelijk. 
In plaats van jaarlijks de blokjes te 
vervangen, kan je ze om de drie à vier 
maanden behandelen met een mix 
van ceder- en lavendelolie. Spelen in 
kostuums die lekker ruiken en niet 
naar mottenballen is aangenamer! 
Stop bij het ontdekken van motten 
het textiel in een plastic zak, pers er 
zoveel mogelijk lucht uit en sluit goed 
af. Stop het vervolgens twee weken in 
de diepvries. Laat het daarna langzaam 
op temperatuur komen, neem de plastic 
zak onmiddellijk weg en laat verder 
gewoon opdrogen. Gebruik nooit een 
haardroger om het proces te versnellen!

Bij twijfel of vragen, contacteer 
Het Firmament of klop aan bij 
je stads- of gemeentearchief. 
Gebaseerd op tips van restauratrice 
Maria Springael en An De Mol, 
kostuumverantwoordelijke van 
NTGent.

DE KLEREN MAKEN HET TONEEL
Naast licht en andere theatereffecten 
bepalen toneelkostuums mee de sfeer 
van de voorstelling en helpen ze het 
verhaal op een overtuigende manier te 
brengen. “Kostuums ondersteunen of  
dragen het stuk, zetten de problematiek 
die er aangehaald wordt nog meer in de 
verf. Het grauwgrijze van de kostuums 
als de grauwheid van de voorsteden van 
Parijs; de nepdiamantjes, het fake om te 
ontsnappen aan de uitzichtloosheid, de 

eenzaamheid. Of  het fel kitscherige van 
de fuchsiakostuums die het blasé leven 
van de rijke bourgeoisie verzinnebeeldt. 
Het ‘blink blink’ van schone schijn.” Zo 
uit Patricia Quintens, directrice van het 
Archief  en Museum voor het Vlaams 
leven te Brussel (AMVB), haar bewonde-
ring voor de kostuums die het theater-
collectief  Dito’Dito aan het museum 
schonk.  Speciaal gemaakt of  zorgvuldig 
uitgezocht; kostuums vertellen ons over 
geschiedenis, evolutie en stijl van een 

gezelschap. Oude kostuums getuigen 
bovendien van modetrends en maaktech-
nieken of  in onbruik geraakte materialen. 
Een goed onderhouden kostuumstock 
heeft veel praktische voordelen. Het 
spaart je tijd en geld. Het is ook handig 
als je in je stock kan duiken tijdens 
de repetities. In het juiste kostuum is 
het makkelijker om je in te leven in je 
personage. ‘Pièces uniques’ kan je in de 
schijnwerpers plaatsen in een jubile-
umtentoonstelling of  als inspiratiebron 

'De Vrek' - De Dijlezonen 
© Christophe Ketels

STOF VOOR INSPIRATIE!
Ben je op zoek naar inspiratie voor het 
maken van een theaterkostuum? Wil 
je goed geïnformeerd op zoek gaan 
naar kostuums representatief voor een 
bepaalde tijdsperiode? Surf naar www.
modemuze.nl, het online platform voor 
mode en kostuums uit Nederland en 
snuister door beelden van tienduizenden 
kledingstukken uit vijf eeuwen mode- en 
kostuumgeschiedenis. Ook de uitgebreide 
collectie theaterkostuums van de 
Universiteit van Amsterdam werd recent 
toegevoegd. Of trek tijdens je vakantie 
naar Moulins (FR) voor een bezoekje aan 
het Centre National du Costume de Scène 
et de la scénographie (www.cncs.fr). Het 
is de enige instelling in Europa helemaal 
gewijd aan toneelkostuums en decors. Of 
bezoek een van de tentoonstellingen van 
het Modemuseum in Antwerpen of Hasselt!

gebruiken bij het ontwerpen en maken 
van nieuwe kostuums. Versleten of  
beschadigde kostuums kan je gebruiken 
als basismateriaal voor nieuwe kostuums. 
Met verknippen of  versieren kan je deze 
stukken een tweede leven geven.

ALLES UIT DE KAST VOOR KOSTUUMERFGOED
Zorg dragen voor kostuums is niet 
evident. Licht, vocht, vuil en tempera-
tuur zijn voor kostuums de grootste 
boosdoeners. Toch hoef  je geen expert te 
zijn om op een goede manier met textiel 
om te gaan. (Zie de TIPS.) Belangrijk is 
vooral om de kostuums licht- en stofvrij 
te verpakken. Om de financiële last van 
huur en onderhoud van een opslagruimte 
te verminderen, zou je kostuums kunnen 
verhuren aan collega-toneelgroepen. 
Maak wel eerst duidelijke afspraken 
en bespreek de wasvoorschriften. Een 
handige inventaris komt hier goed 
van pas. Het Firmament ontwikkelt 
momenteel een praktische handleiding 
voor het fotograferen en beschrijven 
van theaterkostuums. (www.hetfirma-
ment.be) Bied je graag kostuums aan 
voor uitleen of  verhuur? Gebruik dan de 
Vraag/Aanbod-rubriek op de website van 
OPENDOEK! Kostuums bewaren is één 
zaak maar bij het maken en ontwerpen 
van theaterkostuums komen ook heel 
wat technieken kijken. Sommige naai- of  
versieringstechnieken raken bovendien 
stilaan in onbruik en dreigen zo te 
verdwijnen. Door in te zetten op het 
doorgeven van deze kennis en technieken 
kan dit ambacht levend blijven. Alleen zo 
is een rijke en veelzijdige toekomst voor 
het kostuumerfgoed verzekerd.
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Al van toen ze een klein prutske was, staat 
Mona op de planken. Bij het openlucht-
gezelschap van de gemeente waar ze 
opgroeide, vervolgens in een voorstelling 
van fABULEUS en nog later aan de zijde 
van een man die haar heel erg inspireerde: 
Stefan Perceval. Tijdens de samenwerking 
met Perceval, proefde de jonge Mona van 
het samen dromen, samen denken, samen 
schrijven én uiteindelijk: het samen theater 
maken. De ‘creëermicrobe’ besmette haar 
en dankzij De Bromvlieg (het studententhe-
ater van de Universiteit Antwerpen) kreeg 
ze samen met een vriendin de kans om haar 
eigen voorstelling te maken. Larve werd 
geboren en daarmee ook Studio Berna-
dette, dat trouwens vernoemd werd naar de 
dode kip die een glansrijke figurantenrol 
vertolkte in Larve. Ondertussen heeft het 

Wat is Burgerrechtelijke 
Aansprakelijkheid? 
De wet bepaalt dat “diegene die een 
fout heeft begaan en daardoor schade 
veroorzaakt aan een derde, deze schade 
moet vergoeden.” Er moet altijd een 
oorzakelijk verband zijn tussen de fout 
en de geleden schade. Bijvoorbeeld: een 
technicus maakte een spot niet goed vast 
en deze komt in het publiek op iemands 
teen terecht. De verzorging van de zere 
teen wordt dan verhaald op de technicus. 
Wie lid is van OPENDOEK en zijn of  haar 
lidmaatschapsbijdrage heeft betaald, is 
automatisch verzekerd voor burgerlijke 
aansprakelijkheid. Dat kan gaan om de 
spelers, maar evengoed om bestuursle-
den, gewone leden en de ouders van min-
derjarige leden. De verzekering geldt ook 
voor de aansprakelijkheid voor vrijwilli-
gerswerk, bv. helpers bij opbouwen decor, 
kassa… De verzekering geldt ook voor 
de aansprakelijkheid voor goederen en 
gebouwen - mét hun inhoud - die slechts 
bij gelegenheid gehuurd of  gebruikt 
worden. Bv. repetitielokalen, opslagruim-
tes, vergaderlokalen, theaterzalen… die 
de vereniging gebruikt, maar waarvan ze 
zelf  geen eigenaar is. Kwaad opzet, of  een 
grove fout zijn – vanzelfsprekend - niét 
verzekerd: geweldpleging, dronkenschap, 
het gebruik van vuurwapens, het afsteken 
van vuurwerk tijdens toneelopvoerin-
gen… Ook niet verzekerd is schade ver-
oorzaakt doordat het gebouw waar wordt 
gerepeteerd of  gespeeld in verval is.

Lichamelijke ongevallen
We hebben het hier over lichamelijke 
letsels als gevolg van een ongeval op, of  
om en rond de scène. Niet alleen acteurs 
zijn verzekerd, maar ook bestuursleden 
en gewone leden die aangesloten zijn 
EN op de ledenlijst vermeld staan. Let 

Frisse wind door het 
theaterlandschap

Elke voorstelling met 
succes verzekerd!

Anke Verschueren  

Roodharig, jong, dynamisch en bezeten door 
theater, zijn slechts enkele adjectieven die de 

25-jarige Mona Vanschoenwinkel beschrijven. 
Als regisseuse, schrijfster, productieleidster en 

theatrale duizendpoot leidt ze al bijna drie jaar haar 
eigen(zinnige) collectief  Studio Bernadette. 

collectief al drie producties op de wereld 
gezet. De vierde telg, getiteld Gifkind, 
verovert weldra het liefhebber kunstenfes-
tival en zal ook te zien zijn op de 2016-
editie van Spots Op West. De harde kern 
van Studio Bernadette bestaat vooral uit 
Mona zelf, die voor elke nieuwe productie 
de handen in elkaar slaat met getalen-
teerde gastleden, die ze zelf vraagt of die 
zich spontaan aanbieden. Die manier van 
werken alleen al, maakt Studio Bernadette 
tot een verre van ‘regulier’ theatergezel-
schap, bestaande uit een vast groepje 
spelers en regisseurs dat om het half jaar 
samen een voorstelling in elkaar bokst. 
Hoewel er dus vaak verschillende mensen 
meewerken aan de producties van Studio 
Bernadette, willen ze steeds hetzelfde doel 
bereiken: het publiek onderdompelen in 
een ervaring die ze maar zelden meemaken. 
Tijdens voorstellingen wordt er niet alleen 
op de scène geëxperimenteerd, maar wordt 
er ook telkens een spanning opgebouwd 
die iets teweeg brengt in het publiek. 
Tijdens de voorstelling La Fiësta bijvoor-
beeld, licht geïnspireerd op de film Festen 
van Thomas Vinterberg, introduceerde 

de gastvrouw van het feest een teken dat 
aangaf wanneer het publiek moest applau-
disseren. In de loop van het stuk kwamen er 
steeds meer heftige onderwerpen aan bod: 
een bijzonder homofobe monoloog, incest, 
overspel,… De toeschouwers kwamen in 
een situatie terecht waarin ze moesten 
kiezen tussen ethische regels (hun waarden 
bewaren en niet applaudisseren omwille 
van de verderfelijke dingen die zich op de 
scène afspeelden) en esthetische regels 
(de regels van het theater en het teken van 
de gastvrouw volgen: wel applaudisseren 
dus). Studio Bernadette deinst er dus niet 
voor terug om haar publiek uit te dagen, 
hen in de war én in vervoering te brengen. 
Hoewel Mona zich graag laat inspireren 
door andere theatermakers en performers, 
doet ze samen met haar wisselende team 
steeds haar best om mensen die niet vaak 
naar het theater gaan een nieuw perspec-
tief te bieden, door hen niet alleen naar 
theater te laten kijken maar het hen te 
laten ervaren. Eén ding is zeker: Studio Ber-
nadette is een jong collectief waar we het 
laatste nog làng niet van gezien, gehoord 
en gevoeld hebben. 

Stefaan Deleeck

Je staat er zelden bij stil wat er allemaal boven ons hoofd kan hangen 
wanneer we op de bühne staan. Gelukkig ben je goed verzekerd dankzij 
je lidmaatschap van OPENDOEK. Maar je bent zelf  ook verantwoordelijk 
voor wat er in de zaal gebeurt. Dan gaat het over burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid. Ook daarvoor ben je verzekerd via OPENDOEK.

op: dat laatste is belangrijk! Vrijwilli-
gers die niet tot het reguliere gezelschap 
behoren, moeten aangemeld worden om 
een beroep te kunnen doen op de verze-
kering tegen lichamelijke ongevallen. Je 
bent verzekerd voor medische kosten tot 
max. twee jaar na het ongeval. Het gaat 
dan om het verschil tussen het tarief  en 
de tegemoetkoming die je krijgt van het 
RIZIV. Een onvoorziene verergering van 
je toestand is helaas niet verzekerd. Ook 
niet verzekerd is zelfdoding. (Ook niet 
tijdens een al te doorleefde sterfscène…) 
Ook hier zijn kwaad opzet, of  een grove 
fout niét verzekerd.

Waar moet je op letten?
De verzekeringnemers (lees: de toneel-
gezelschappen) dienen een inschrij-
vingslijst bij te houden van alle leden, 
met de datum van hun toetreding en uit-
treding tot het gezelschap. Deze lijsten 
moeten actueel gehouden worden! 
(1 september is de jaarlijkse update.) 
Leden die in de loop van het verzeke-
ringsjaar toetreden zijn verzekerd vanaf  
het ogenblik dat ze hun OPENDOEK-
lidmaatschapsbijdrage hebben betaald 
en ingeschreven zijn in het nationaal 
ledenregister van OPENDOEK vzw.

DANKZIJ OPENDOEK…

VRAGEN OVER VERZEKERINGEN?
In het najaar organiseert OPENDOEK 
samen met KBC-verzekeringen 
een provinciale presentatie over de 
OPENDOEK-verzekering voor ama-
teurtoneelgezelschappen. Al je vragen 
over aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen kan je daar kwijt aan onze 
experts. Hou in de gaten wanneer we 
in jullie provincie passeren. Meer 
informatie krijg je via de OPENDOEK-
website en -nieuwsbrief.

Studio Bernadette, Koekenbak en levertraan 'Cash On Delivery' - De Reynaertghesellen 
© Christophe Ketels

JONG, EIGENWIJS EN AMBITIEUS
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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

We zoeken naar voorbeelden – uitvoerbaar 
en betaalbaar voor een doorsnee 
amateurgezelschap - waarbij elementen uit 
de scenografie op een min of  meer subtiele 
wijze de verbeelding prikkelen. Want bij 
theater schuilt de realiteit in de verbeelding 
van de toeschouwer.

Foto 1

Een klassiek, ‘proper’ zwart-wit decortje 
van Tony Trip bij Melbourne Theatre 
Company (2011) voor ‘The Importance of 
Being Earnest’ (‘Het belang van Ernst’), 
een komedie (1895) van de Ierse schrijver 
Oscar Wilde. Bij ons vaak gespeeld, niet 
zelden in een rommelige enscenering… 
Zonder de noodzakelijke, technische 
uitwerking te onderschatten, zien we 
hier heel wat mogelijkheden. De witte 
speelvloer, bestaande uit een ronde schijf 
met een donkere cirkel als accent, laat 
vermoeden dat je hier met een draaiend 
plateau te maken hebt. Maar ook zonder 
krijg je een dynamiek door de opstelling in 
een hoek en de drie toegangen, één links 
(bijvoorbeeld voor exterieur), de deur (voor 
interieur) en rechts (voor bijvoorbeeld 
tuin/keuken…). Het geheel lijkt als 
een openstaand vouwboek met fraai 
uitgeknipte papieren figuren. Je hoeft geen 
schijf te draaien; het paneel rechts bestaat 
uit drie delen, je kan die laten scharnieren 
in het midden en zo elk afzonderlijk naar 
links draaien. De weinig rekwisieten (tafel, 
twee stoeltjes en de rest in papier) vormen 
geen noemenswaardige obstakels. Door 
deze hoekopstelling benut je het grootste 
deel van de cirkel als speelvloer. Een leuk 

ding, dat simpeler lijkt dan het is… Een 
kluifje voor fanatieke decorbouwers.

Foto 2

Vierhonderd jaar na zijn dood mag 
Shakespeare hier niet ontbreken. Voor 
zijn ‘King Lear’ heeft scenarist Raph 
Funicello in 1993 bij de Royal Shakespeare 
Company niet veel meer nodig dan een 
scène vol boombladeren, een sobere 
loopbrug en een tijdloze lederen stoel 

als troon voor de stilaan gek wordende 
koning, verraden door zijn twee dochters. 
Een paar opstapjes zijn zowel leuk voor 
de spelers als voor de toeschouwers. Het 
brengt variatie in de bewegingen. Dieven, 
verraders of wie zich niet willen kenbaar 
maken, hebben vele schuilplaatsen. De 
gaanderijen links en rechts zijn een ideale 
plek voor boeven of ridders. In een wip is 
het podium vrij gemaakt en ontstaat er 
ruimte voor een totaal andere locatie. Het 
blauwe licht in de achtergrond, gefilterd 
door de rook, maakt het geheel dreigend 

en somber, maar met een andere kleur 
licht de fond feestelijk op. Alle aandacht 
gaat wel noodzakelijk naar de acteurs. 

Foto 3

In 2012 regisseert Laurent Pelle in 
Toulouse een merkwaardige ‘Macbeth’. 
De scenograaf en costumier J.M. 
Déprats maakt van de ‘weirds sisters’ 
(de heksen) witte figuren met hoge 
punthoeden die veilig van achter een 
kring van brandende kaarsen hun 
onheilsvoorspellingen lanceren. Zitten 
zij op kasten, huizenblokken, ruïnes? 
De donkere figuur (door het tegenlicht) 
vecht tevergeefs tegen zijn demonen. De 
effen blauwe achtergrond creëert een 
onmetelijke ruimte, nog versterkt door 
de egale, eveneens blauw belichte vloer. 
Het natuurlijke licht van de kaarsen vormt 
een bijna warm contrast in die ijselijke 
sfeer. Door de rook, verspreid over het 
podium, krijgen we een vervreemdend 
effect zoals bij het gebruik van een soft-
focus lens in de fotografie. Punthoeden, 
zwaard en kaarsen vormen een krachtige, 
driehoekige compositie. Dit nodigt uit 
tot visueel theater met een nauwgezette 
choreografie en versterkt met de juiste 
geluiden. Meer klassieke esthetica dan 
harde rauwheid.

Foto 4

De Gotham Kameropera bracht in 2013 
‘Baden-Baden 1927’ in een scenografie van 
Court Watson die om meerdere redenen 
‘interessant’ is, zonder dat we er zelf weg 
van zijn. Het kan model staan voor vele 
hedendaagse, maar intussen al klassieke 
scenografieën. Je hebt meerdere niveaus 
om de speelruimtes af te bakenen. 
Projecties (links en in de achtergrond) 
overheersen het beeld. Decor’stukken’ uit 
reëel materiaal suggereren de ruimte en 

nemen een loopje met het perspectief. 
Toch blijven er ook concrete elementen 
zoals de brandende keukenluchter en de 
meubelen. In dit geval is de keukenvloer 
een verschrikking! Maar ieder zijn smaak…

Foto 5

Als je naar een klassiek stuk als ‘Bedrog’ 
(1978) van Harold Pinter gaat kijken, 
koester je bepaalde verwachtingen. Het 
stuk verloopt achterste voren en betreft 
een soort driehoeksverhouding. De 
bekende scenograaf Bek Palmer doet 
bij het London Classic Theatre in 2013 
toch wel je wenkbrauwen fronsen… 
Het decor bestaat uit een vijftal gipsen 

muurelementen, drie staande en twee 
hangende. Het duurt even voor je eraan 
went. Je kan inderdaad een vijftal 
driehoeken herkennen. Er loopt een 
duidelijke lijn van links boven naar rechts 
onder langsheen de vijf elementen… Zelfs 
de gulden snede vind je in deze compositie 
terug. De zetel links en de tafel rechts met 
het donkere matje vallen er tegenwringend 
buiten. Het witte en blauwe licht is koel 
als in een antiek museum in het Griekse 
Delphi waar zich slechts gedeeltelijk 
bewaarde kunstwerken bevinden 
(overblijfselen van een tempel), netjes 
belicht voor de bezoekers… Je vraagt je af 
of je deze extra verwijzingen nodig hebt, 
maar je bent toch nieuwsgierig naar het 
spel van de acteurs…
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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!

Teejater geTipt speelden ‘Moeder’ in CC Meulestede in Gent.

Vzw Toneelkring Rust Roest Tisselt speelde ‘De Zevende Zonde’ 
van Pol Anrys.

Theater cabaret 
Goeste uit 
Lochristi met 
‘De Kast’.

© Filip Naudts

‘Onkruid vergaat niet’ (José Ruysevelts) door De Bloeyende Wijngaerd (Berchem) in een regie van Erik Luyten

© Bart De Pooter

August Van Thienen 50 jaar bestuurslid bij
Toneelkring Nele uit Hulst-Tessenderlo

Grobbendonks toneelgezelschap, Stad Ouwen op de jaarlijkse uitstap ‘disco’

Begin maart bracht Toneel Eigen Zaal uit 
Zillebeke ‘Martha en Mathilda’. 

De Constleerende uit Schellebelle speelde ‘

Het geheugen van Water‘ van Shelagh 

Stephenson in een regie van Francine Vrombaut.

Het Garageteater Duffel vierde het 25-jarige bestaan van de jeugdwerking met ‘Alice in Wonderland’.

Theater Fragment bestaat 40 jaar 
en speelde in maart de komedie 
‘Hoe het groeide’ in een regie van 
Ronny Waterschoot, voor zo’n 1100 
toeschouwers.

‘DAT’ (Duffels amateurtheater) speelde ‘De plakmadammen’.

© Rik Hermans

Toneelkring K3-Achterbos bracht ‘Taxie, Taxi online ‘ van 
R. Cooney in een regie van Charlotte Alles.

Het Belcantogezelschap van Sint-Niklaas VZW  speelde ‘Reinaert, de musical’. 

Yves en Luc Merlevede 25 jaar samen op de planken bij KTKH 
(Koninklijke Toneelvereniging Knokke-Heist).

‘Coup de Frein’ van Theater Toekoer 
uit Beveren-Waas‘In Het Witte Paard’ op 20 maart 2016 door  Koninklijk Lyrisch Gezelschap ‘Kunst Veredelt Roeselare’ 

© Erik Dupont Rumbeke

De Koninklijke toneelgilde Sint-Lutgardis uit Veurne, met ‘Allo Allo’ 

De Peerse toneelvereniging Agnetencomedie stond met ‘De 
Kladschilder’ voor de laatste keer op de planken. Het gezelschap 
heet voortaan ComediA.

Ter gelegenheid van hun 20-jarig bestaan speelde Theater Cusforda (Sint-Gillis-Waas) ‘Carrousel’ 

van Etiënne Notteboom in een regie van Inge Stock & Peter Staelens.

‘Woeste Hoogten’, een klassieker bij Die 
Ghesellen Deerlijk

© Dennie Vancauwenberghe

De Gomaar trilogie van Wim De Wulf in regie van Guy Brewee door Ware Vreugd uit Oostkamp.

De Koninklijke Rederijkerskamer De Goubloem uit Vilvoorde 
vieren Carine Collette, Anita Vercammen, Rudy De Bosscher en 
Peter Olbrechts bij hun 25 en/of 40 jaar toneeljubileum.

Het Ringtheater uit Hamme 
speelde ‘ATROPA – De Wraak 
van de Vrede’ van Tom Lanoye 
in een regie van Do Van Ranst.

‘Paella voor vijf’ van Frank Deckers door 
‘Joker Producties’ uit Boechout

© Frank Deckers

Theatergroep Overdatum uit Asse met ‘Anna Karenina’

© Geert De Mesmaeker

De Koninklijke Toneelgilde Hoger Op uit Aalst (Mijlbeek) met ‘Marieke’, geschreven en geregisseerd door Luc Vierendeels

Carpe Diem uit Affligem met ‘Wolk van muggen’ van en geregisseerd door Paul Coppens.

Toneel De Broeders, Betekom met ‘ Zusters in zaken’

‘God’ van Woody Allen door TIDOL Wichelen

Aartselaars Toneelgezelschap met ‘Ballekes 
in tomatensaus’ van José Ruysevelts 
in een regie van Luc Verreet.

© Wiel Palm
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SMILEY
Jef Mellemans

 ZIJ HIJ
 Wat nu? Wat scheelt er? Heb je een accident gehad of zo? Maar nee. Ik ben blij dat ik je zie!

 Ik heb je al vijf berichtjes gestuurd!  
 Maar nee, meneer moet natuurlijk niet antwoorden. Een half uur!  
 Ik sta hier al een half uur te koekeloeren!  
 En dan verschijnt meneer zonder broek! Zonder kousen! Zonder enig excuus!  
 Leg dat eens uit! We staan hier wel op het stationsplein, hé! Ja, dat weet ik. We hadden hier toch afgesproken?  
  Op facebook…

 Op facebook staat: Ga na mij lief, uitroepteken, zwemzwem, smiley!  
 Kijk maar! En jij antwoordt dan: station. Dus ik dacht…

 Ik kan toch niet rieken waar jij wil gaan zwemmen! In een zwembad!

 Welk zwembad? Daar zijn er drie hier in de stad! En er is maar één station! Ja? Er is toch ook nog een busstation? En een tramstation? En…

 En een radiostation! En een televisiestation!  
 Als je hier in de stad de weg vraagt naar het station,  
 dan sturen ze je naar hier! Naar het TREINstation! Ik ben toch… aan het treinstation…

 Drie kwartier te laat! De tijd gaat snel. Ik wil geen tijd verspillen in het kleedhokje.

 En dus kom je hier showen in je blote flikker!  
 Heb je jezelf al eens goed bekeken? Ja, in die etalage…

 Ik ben beschaamd in jouw plaats! Verleden week vond je mijn benen cool. En mijn billen!

 Hou die jas dicht! Ben je niet goed wijs?! Heb jij daar niks onder aan?! Weinig…

 Crazy, man! Ladies and gentlemen,  
 hier staat een exhibitionist op het stationsplein, en daar heb ik niks…!  
 Hou die jas dicht, verdomme! 
 Heb ik dat goed gezien? Sinds wanneer draag jij een boxershort?  
 Ik dacht dat je daar niet tegen kon?  
 Daarbij, ik vond die blauwe slip veel meer sexy… Oh ja? Kleine moeite…

 Alsjeblieft, zeg! Voilà, Freddy is ready! Blue moon! Steek jij die short weg?

 Doe die jas dicht! Ik ga naar huis! Of heb je nog van die verrassingen? Geen handbagage… Vergeten… De bus was ineens weg, zonder dat ik…

 Jij gaat mij toch niet zeggen dat je zo… Ben jij met je blote kont op de bus…  
 Zeg dat het niet waar is! Het is niet waar.

 Wat niet waar? Ik betrouw dat spelletje niet meer. Hoe ben je dan…? Met mijn broer… Achter het hoekje… Momentje… Ben direct terug!

 Ik ga naar huis! Ik ga niet meer zwemmen!  
 Wil er iemand een boxershort kopen?! Een spotprijsje!  
 U, mevrouw?... Meneer?... 
 NEE!! Compleet zot! Een snorkel!... Zwemvliezen!... Ik…! Moeder!  
 En een boeket!... Ga weg! Gelukkige verjaardag, N! Waarom ween je nu? Is ’t je kleur niet?

 Jawel, zotteke!... ’t Is wel mijn kleur!... Maar, ik heb geen zakdoek… Neem mijn short maar. Kom! Selfie!

 Smiley…

In de jaren ’90 vroegen enkele Ieper-
lingen zich af  hoe het moest met de 
toeristische promotie van de monu-
menten in de stad. Er waren inspire-
rende voorbeelden uit het buitenland. 
Bv. in London vonden ‘ghostwalks’ 
plaats: een gids-acteur die bezoekers 
begeleidt doorheen ruimte en tijd. Het 
idee was een traject uit te stippelen 
op basis van het patrimonium van de 
stad. Een parcours waarlangs acteurs 
historische situaties spelen. Het concept 
was geboren. Maar de organisatoren 
gingen nog een stap verder. Ze legden 
een verband tussen wat voorzitter Piet 
Lesage noemt ‘historische actualiteit 
en actuele histories’. Die koppeling van 
geschiedenis aan actualiteit werd het 
keurmerk van de Nocturnes.

LEVENDE GESCHIEDENIS
“Tegen de achtergrond van de grote ge-
schiedenis plaatsen we kleine histories, 
met een knipoog naar de actualiteit,” 
legt Piet Lesage uit, “Bijvoorbeeld het 
godsdienstig fanatisme in de geuzentijd 
is een herkenbaar actueel gegeven. De 
barbaarse moordpartijen anno 2016 
hebben veel weg van middeleeuwse 
toestanden anno 1303. Democratie 
en totalitarisme, fundamentalisme 

NOCTURNES IEPER

Theaterwandelingen  
met de stad als decor

versus vrijheid, respect voor mensen-
rechten versus barbarij, rijkdom en 
armoede, zijn spanningsvelden van alle 
tijden. Wie de geschiedenis niet kent, 
heeft geen toekomst. Daarom zijn de 
Nocturnes ook lessen in het leven,” aldus 
Piet Lesage. Het cultuurhistorisch patri-
monium is een gedroomd decor waarin 
de geschiedenis tot leven kan komen. 
De theaterwandelingen laten ons die 
Ieperse monumenten herbeleven.

OMZIEN IN VERWONDERING
“Voor de bezoekers lijken de theater-
wandelingen heel vanzelfsprekend te 
verlopen. Maar wij weten wel beter,’ 
getuigt Lesage, “Zonder een feilloos 
draaiend team achter de schermen 
zouden we nergens staan. Hij somt op: 
decorbouwers, die maandenlang bezig 
zijn met decors, rekwisieten en aankle-
ding van scènes; costumières die ook al 
maanden in de weer zijn om kostuums 
te ontwerpen, klank- en lichtmede-
werkers die de nieuwste technieken 
integreren, historici die het opzoekwerk 
doen, schrijvers, die dit omzetten in 
levendige theaterteksten, grimeurs die 
elke productie zichzelf  bijscholen om 
acteurs en actrices om te toveren tot 
geloofwaardige personages.”

KWEEKSCHOOL VAN TONEELTALENT
“De Nocturnes bieden zowel plaats aan 
sterspelers uit de regio als aan mensen 
die nauwelijks toneelervaring hebben. 
De Nocturnes zijn een kweekschool van 
toneeltalent. Veel van onze medewerkers 
zetten de stap naar amateurgezelschappen. 
Omgekeerd is er ook de overstap van de ge-
zelschappen naar de Nocturnes. Dit is een 
ware kruisbestuiving. Sommige van onze 
medewerkers zetten zelf  een ‘Nocturnes-
productie’ op in aangrenzende gemeenten. 
In heel wat gemeenten werden onze thea-
terwandelingen overgenomen. Organisa-
toren die inspiratie willen opdoen, mogen 
gerust eens komen kijken.”

NOCTURNES 2016: IEPER VERMOORD(T)
Er werd gebrainstormd over de editie 
2016. De keuze viel op een moordver-
haal uit de 14de eeuw. Piet schetst het 
verloop: “We komen terecht in 1303. 
Na de Guldensporenslag zijn er in 
Ieper nog altijd spanningen tussen het 
gewone volk en de hogere burgerij die 
het in de stad voor het zeggen had. Eind 
november 1303 mondt dit zelfs uit in 
een moordpartij. Die moord vormt het 
uitgangspunt. We zorgen dat historische 
gebeurtenissen en een gezonde portie 
fictie naadloos in elkaar overlopen, 
waardoor een spannend verhaal 
ontstaat. En de stad zelf  speelt ook mee: 
de binnenstad en de vestingen vormen 
een ideaal decor voor ons middeleeuws 
verhaal.” Kom dat zien, kom dat zien!

 www.nocturnesieper.be

Stefaan Deleeck 

De stad Ieper beleeft straks de 14de editie van de ‘Nocturnes’: een parcours door de stad, 
waarlangs acteurs en figuranten historische situaties oproepen. Een groep enthousiaste 

spelers, technici, historici, schrijvers, costumières, schminkers en regisseurs werken 
zich uit de naad om er telkens weer een geslaagd spektakel van te maken. 

Een scène uit de theaterwandelingen van 2014.
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Je theatergroep heeft enthousiaste 
spelers, maar geen stuk met een rol voor 
iedereen. Théâtre 2000 uit Charleroi 
hoefde niet lang te zoeken. Arne Sierens 
vlocht voor hen een nieuwe tekst in elkaar: 
‘Une sacrée putain de fête’. De Neder-
landse versie gaf hij aan een bevriende 
regisseur. Om er iets mee te doen, met 
liefhebbers.

OPENDOEK verbindt mensen in Vlaan-
deren en over de grenzen heen. Ontmoe-
tingen leidden tot plannen en midden 
2015 klikten er puzzelstukjes in elkaar. 
OPENDOEK en haar Waalse evenknie FNCD 
broedden het plan uit om Nederlandstalige 
en Franstalige spelers bijeen te brengen 
met Arnes tekst als bindmiddel. Het thema 
van de WAK was uitdagend en terzelfder-
tijd bereikten de Vlaamse en Franstalige 
Ministers van Cultuur een samenwerkings-
akkoord. Grensoverschrijdende culturele 
projecten waaronder ClicKlik ontvingen 
van hen subsidies. Een welgekomen aan-
vulling bij de inbreng van OPENDOEK.

ClicKlik:

NOUS FERONS EN SORTE QUE ÇA CLIQUE
Een oproep in Vlaanderen en Brussel dreef 
ruim 40 enthousiastelingen naar twee au-
ditiedagen. En ze moesten gedreven zijn. 
De 24 repetitiedagen vonden voornamelijk 
in Brussel plaats. Geen probleem voor de 
geselecteerden. Actrice Renate woont in 
Roeselare, ‘comédienne’ Sylvie in Courcel-
les en decorbouwer Hugo komt uit Sint-
Niklaas. Dit zijn slechts 3 van de 30 mede-
werkers. Quasi allemaal vrijwilligers. Elk 
met hun eigen motivatie, stijl en kunde. 
Veel passie en plezier, een vloek en veel 
geregel achter de schermen. De wereld van 
het liefhebberstheater, nietwaar?

VLAMING, BRUSSELAAR OF WAAL?
Ja, tijdens de samenwerking botsten we 
op verschillen. Communicatie tussen zo’n 
diverse ploeg en verschillende organisaties 
is niet evident. Wat voor de een belangrijk 
is, weegt voor een ander minder zwaar. En 
‘spoedig’ is niet voor iedereen ‘snel’.  Maar 
Vlaming, Brusselaar of Waal, de gelijke-
nissen zijn veel groter dan het verschil. 

Wat niet opgaat voor de ondersteunende 
organisaties. Tussen de ondersteuning van 
cultuur en amateurtheater gaapt namelijk 
in beide landsdelen een grote kloof. 
Brussel en zeker Vlaanderen genieten al 
decennia van een gunstige ondersteuning 
vanuit de overheid. Getuige het bestaan en 
de subsidiëring van OPENDOEK en de ama-
teurkunsten in het algemeen. Die genegen-
heid is over de taalgrens van een andere 
orde. De Waalse zusterorganisatie FNCD 
deelt dezelfde passie en dromen, maar 
heeft nog geen fractie van de middelen 
waar OPENDOEK op kan rekenen. FNCD 
draait puur op vrijwilligers. Geen mede-
werkers op kantoor die in team en met een 
degelijke infrastructuur zo’n project kunnen 
ondersteunen. Op dat vlak kent België twee 
snelheden. We blijven hopen dat ook de 
Franstalige overheid het amateurtheater 
even genegen wordt als hier.

DE KOP IS ER AF
De première is voorbij. Wie er op 7 mei niet 
bij was, kan het herbeleven. Bekijk alvast 
de videocompilatie op www.clicklik.be.

Heb je als theatergroep of organisatie 
interesse om deze voorstelling aan 
je eigen publiek te tonen? Dat kan. 
Surf naar de website www.clicklik.be, 
neem contact op en misschien wordt 
dit joúw gastvoorstelling voor het 
volgende theaterseizoen.

Ruben Wullaert 

Met het grensoverschrijdende theaterproject ClicKlik 
speelde OPENDOEK in op het thema van de Week van de 

Amateurkunsten (WAK): ‘MATCH’. Op 7 mei zagen 280 
toeschouwers in de Brusselse BOZAR het resultaat: de 

voorstelling ‘Een zwaar klote feestje ~ Une sacrée putain de fête’.

‘ Een zwaar klote feestje’
' Une sacrée putain de fête'

© Sofie De Backere
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