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‘Veel geblaat, … maar hoeveel wol?’ Gewoon uit 
voorzichtigheid hebben we het oude gezegde in een 
vraagvorm gegoten. 
Als we het in dit nummer uitgebreid hebben over 
diversiteit, vervullen dan onze voorbeelden hun taak op 
een wezenlijke manier? Kortom, is de diversiteit in het 
amateurtoneel geen heel klein onderdeel?  
Geen fait divers in onze dagelijkse beslommeringen? 
Geen uitzondering? Vraagt een degelijke productie op 
het getouw zetten in ons dorp of  stad al geen moeite 
genoeg? Grijpen we niet naar de diversiteit gewoon 
omdat het eens ‘interessant’ is om over het muurtje te 
lonken, of  omdat aan het project een subsidie kleeft? 
Heeft het amateurtoneel de plicht zich in deze materie  
te verdiepen? 
Welke instantie en/of  wet kan deze verplichting 
dwingend maken? We moeten toneel brengen, 
misschien ook ‘goed’ toneel. Maar ook ‘juist’ toneel?  
En wie zegt wat ‘juist’ is?
De realiteit toont ons op een eerste zicht een niet zo 
diverse inbreng.
Bij de 195 deelnemers aan het laatste tornooi van de 
Gouden Handjes in Antwerpen stonden slechts twee 
acteurs van vreemde origine op de scène en geen enkele 
mindervalide… We durven veronderstellen dat het in de 
andere provincies niet anders is. 
Als we naar de diversiteit van alle aangesloten leden 
kijken, en naar alle toeschouwers in onze zalen… 
Waarover maken we ons dan druk? 
Toch even open trekken? Als we naar de objectieve 
kwaliteit kijken van alle aangesloten spelers en groepen 
in onze zalen, waarover maken we ons dan druk, als we 
toch proberen daar iets positiefs aan te doen?
Het is onze verdomde plicht om diversiteit in de 
schijnwerper te zetten. Maar met het juiste motief.  
Niet voor de subsidie en zeker niet voor het medelijden. 
Dit aandachtspunt mag geen fait divers zijn.
Enkele jaren geleden vroeg een plaatselijke groep mij de 
regie te doen van ‘A Day In The Death Of  Joe Egg’  
(‘Een dag uit de dood van Piet Snot’), een mooi stuk 
van Peter Nichols over een normaal gezin met een 
gehandicapt kind. Hard in gegeven en taal, en daardoor 
soms ook komisch. Ik ken zo’n gezin, want ook mijn 
jongste broer is zo. Dus ik vroeg wat bedenktijd omdat ik 
dat eerst met hem wilde bespreken. Ik zie hem immers 
graag. De groep speelde het zonder mij en bereidde 
zich uiterst goed voor met interviews en bezoeken 
aan instellingen. De voorstelling boeide niet, want zij 
hadden zich iets te weinig de vraag gesteld hoe zij hun 
overtuiging via de juiste toneeltechnieken aan hun 
publiek konden meedelen. Hard en humorvol werden 
flauw en meelijwekkend. Dat resultaat verraste hen een 
beetje…
Diversiteit heeft niks te maken met een fait divers.

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Fait divers

“ Wat koop   
je met 

medelijden?

'Niets' - Theatergroep BIT (Spots op West 2014) 
© Katleen Clé

"Een speelgoed sterft als ge ouder wordt."

"Soms ging mijn lichaam wandelen. Mocht ik mee."

"Waarom moeten wij iets vermijden dat vanzelf komt? 

Zullen we de herfst dan ook maar afschaffen?"

"In ieder mens zit iemand op z’n knieën met z’n 

armen omhoog."

"Tot ik mij er op een gegeven moment op betrapte  

dat ik naar mijn gedachten zat te kijken,  Zoals ge 

kijkt naar een bus die passeert. Laten we zeggen: 

de bus naar Brussel."

van Peter De Graef
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Waarom is theater maken 
belangrijk?
Theater maken biedt een mooie kans 
voor veel mensen om andere mensen te 
ontmoeten, deel uit te maken van een 
groep met één gemeenschappelijk doel. 
Theater maken schept een aparte sfeer 
en een unieke context die toelaat om 
op een zeer waardevolle manier met de 
groep en elk individu samen te werken. 
Het is op zich ook een heel ‘veilig’ concept 
voor patiënten. Ze kruipen als het ware in 
een ‘andere’ rol en kunnen op die manier 
eventjes de pathologische identiteit achter 
zich laten.

Wat betekent dat voor de acteurs?
We horen van veel deelnemers dat 
meewerken aan het theaterproject iets 
is wat lang blijft nazinderen. De ervaring 
van het samenzijn, de verbondenheid met 
de groep, de dynamiek van het proces, de 
spanning van de scène, de erkenning door 
de toeschouwer. Door het proces samen 
door te maken, is het behalen van de 

Waarom vind je acteren zo 
belangrijk? 
“Op school was ik al gebeten door de 
toneelmicrobe. Zoals zovelen was ik meer 
dan welkom bij de jeugdafdeling van 
Uilenspiegel. Solliciteren was echt niet 
nodig. Niemand heeft ooit eigenaardige 
opmerkingen gemaakt over mijn arm.
Ik ben een actrice die net als alle anderen 
in het hoofd en lijf van een personage wil 
kruipen. ‘Lilith@online’, mijn eerste rol, 
ging trouwens over de verschillen tussen 
mensen. Als debuut kon dit tellen. De 
integratie was toen volledig gelukt.
Bij Preparee in Leuven heb ik tijdens mijn 
studies Pools en Russisch improvisatiethe-
ater gedaan. Ook daar was mijn handicap 
nooit een obstakel. Een acteur had zelfs 
pas na een half jaar door dat ik een bal 
niet met twee handen tegelijk kon gooien. 
“Oei, gij hebt maar één arm. Dat wist ik 
niet.” Die gêne vind ik soms heel grappig.”

eindmeet een intense en mooie ervaring. 
Het biedt hun de kans om aan iets deel 
te nemen dat ze uit de dagdagelijkse 
beslommeringen haalt en de focus richt 
op nieuwe, inspirerende en motiverende 
ervaringen.

Hoe zijn jullie begonnen?
Het toneel is ontstaan vanuit een afdeling, 
de Klip. Zij lieten zich inspireren door de 
werking in La Borde (psychiatrische kliniek 
bij Cour-Cheverny in de Loire-vallei van 
Frankrijk) waar toneel een vaste waarde is 
binnen de werking.

Er komen geregeld kunstenaars langs die 
willen samenwerken. De inhoud hiervan is 
zeer uiteenlopend. Zo was er onlangs het 
project ‘Don’t eat the microphone’ waarin 
een creatief platform werd gecreëerd 
voor patiënten om te werken rond geluid, 
muziek, ontmoeting. Een ander lopend 
project is ‘KIJK’, waarin het kijken naar 
een film en het maken van beeldend werk 
samenkomen. Ook tijdens ‘Jardin de Fair’, 

Een kans om 
anders te zijn

een tweejaarlijkse openluchttentoonstel-
ling, krijgen zowel mensen van binnen als 
buitenaf de kans om tentoon te stellen 
binnen een afgebakend thema.

Werken jullie altijd samen met een 
professioneel regisseur?
Traditiegetrouw werken wij samen met 
Dominique van Malder (momenteel uitge-
breid met Joris Hessels). Zijn voeling met 
de mensen en zijn ervaring zorgen ervoor 
dat hij perfect het belang van het proces 
kan inschatten en tegelijkertijd werkt hij 
naar een mooi en afgewerkt eindproduct.  

Zijn deze toneelstukken een 
therapie?
In eerste instantie wordt het maken van 
toneel niet aanzien als therapievorm, al 
zijn wij er steevast van overtuigd dat het 
voor velen wél therapeutisch werkt. Het 
biedt mensen de kans om op een positieve 
manier bezig te zijn en creëert tevens de 
ruimte om soms verborgen talenten te 
exploreren.

Eline Van de Voorde

In het Psychiatrische Centrum Guislain in Gent is theater 
maken traditie geworden. De voorstelling ‘Don Quichot’, 

die door patiënten en personeel werd gespeeld onder regie 
van Dominique Van Malder, kreeg zelfs een vervolg in 

de documentaire ‘De man die zichzelf  voor Don Quichot 
hield’(2005). Filip De Meyer, stafmedewerker bij het P.C. 

Guislain, geeft een inkijk in de theaterwerking. 

Niets menselijks  
is mij vreemd

Edith Van de Schoor

Kirsten Janssens mist een rechterarm. Toch speelt ze al 
twaalf  jaar bij KTg Uilenspiegel Diest. Met prothese spelen 

vindt ze niet altijd evident op een podium.

Kan je alle rollen spelen?
“Best een lastige vraag… Buiten jongleren 
of een muziekinstrument bespelen denk 
ik dat ik elke rol aankan. Soms vraagt een 
regisseur wel om met een prothese te 
spelen maar als het enigszins kan, acteer 
ik het liefst zonder. Ik wil nooit een voor-
keursbehandeling. Het publiek moet ook 
niet reageren van “Amai, wat gij allemaal 
durft met één arm.” Er zijn meer mensen 
met potentieel dan met een beperking. 
In de huid kruipen van een personage is 
veel boeiender dan stilstaan bij je eigen 
beperking. Mijn handicap is zichtbaar, 
maar hoeveel mensen hebben geen 
litteken op hun ziel, dat niemand ziet?”

Heb je een boodschap voor ons?
“Stel je theater open voor mensen met een 
beperking. Ik denk hier ook aan de facili-
teiten. Rolstoelgebruikers zijn nog altijd 
niet overal welkom. Theater voor blinden, 

(Publius Terentius)

doven of slechthorenden vind je wel in het 
professionele circuit maar nog weinig bij 
amateurs.

Op het podium moeten acteurs zonder 
beperking minder schroom voelen ten 
opzichte van mensen zoals ik. Die onge-
makkelijkheid is echt niet nodig. Plaats 
ons alsjeblieft niet in aparte vakjes.

En wij, wij moeten ons niet geremd 
voelen. Er zijn echt veel rollen voor ons 
weggelegd, als we maar durven.”

“ Wat durf jij  
met één arm?”

FILIP DE MEYER KIRSTEN JANSSENS

'Driftkop' - Toneelkring Sint-Rembert 
© Katleen Clé
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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

 
er geen goeie toneelstukken  

met dat thema bestaan.

 
onze samenleving multicultureel is.

 
wij liever ons gewoon  
programma spelen. 

 
ons publiek hierin  

niet geïnteresseerd is.

11.67%
06.67%

66.67%

14.99%

Aantal respondenten: 60

WIJ SPELEN 
ROND KERSTMIS 

GEEN KERST-
STUK, OMDAT

Kansen voor iedereen 
bij ‘Pat Paniek’

Start
Nies: “In het CAW (Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk) kregen we dikwijls de vraag hoe 
en waar je toneel kan spelen. Er zijn in Izegem 
vier toneelgroepen.We stelden echter vast dat 
het ofwel een te gesloten toneelgroep was, 
ofwel dat het ontbrak aan volkse komedies. In 
2007 kreeg het CAW een subsidie van de stad 
voor een sociaal-cultureel project. Dat was 
een uitgelezen kans om een toneelwerking 
op te starten met de klanten van het sociaal 
cafetaria ‘t Kouterke.  Interesse was er genoeg.  

Dat betekent niet dat je van theater ‘geneest’, 
of dat je theater zomaar als therapie kan 
gebruiken in psychiatrische instellingen. Of 
toch?

De ontwikkeling van de psychiatrie zorgt 
voor een andere blik op waanzin: waanzin 
wordt geestesziekte en de waanzinnige wordt 
patiënt, met andere woorden een persoon die 
ziek is en dus te genezen. Dat ontgaat ook 
de theaterwereld niet. De nieuwe ziekte-
beelden zijn een inspiratiebron. We zien 
talrijke realistisch uitgewerkte conflictsitu-
aties op de scène, niet alleen in de tragedie 
maar ook in de komedie, waaronder de 
stukken van Georges Feydeau. Naturalisme 
betekent drang naar waarachtigheid op de 
scène. Theater focust zich op de realiteit, op 
levensechte situaties, op de psyché van de 
mens. We zien op de scène ziektebeelden als 
hysterie, neurose, epilepsie, en zo meer. Ze 
krijgen een naam en we zien hoe ze worden 
behandeld…

Deze fascinatie bij theatermakers en publiek 
is doorheen de jaren niet verminderd, al 
kent het vandaag een grote verscheidenheid 
aan uitingen. Het realistische overbrengen 
van bepaalde ziektebeelden blijkt vandaag 
minder relevant, maar de psychiatrie en 
mensen met een psychische aandoening 
blijven een inspiratie. Die theatrale fascinatie 
heeft theatermakers ook meer en meer de 
weg gewezen naar de psychiatrie zelf, om 
niet alleen van op afstand te kijken maar ook 

Bernard Soenens

‘Iedereen kan meedoen’ is de missie van 
Theater Pat Paniek in Izegem. Ze werken met 
22 acteurs aan ‘Camping Kaduk’. De souffleur 
stelt haar caravan ter beschikking. We zitten 
ten huize van voorzitter Paul en oprichtster 

Nies met twee actrices, Rita en Carine.

Enkele mensen haakten snel af omdat ze niet 
meer konden slapen van de stress. We hadden 
meteen een naam. Van “pas de panique” 
maakten we PAT PANIEK. Eerst schreef Marie-
Josée de teksten. Nu doe ik dat zelf. Altijd 
op maat van de acteurs. Sommigen kunnen 
niet zoveel tekst onthouden. Anderen krijgen 
bepaalde woorden of zinnen moeilijker uitge-
sproken. Na de eerste productie hebben we een 
vzw opgericht en staan we op eigen benen.” 

Alles op maat
“De theatertekst komt organisch tot stand. Bij 
het eindejaarsfeest vraag ik aan iedereen welk 
personage ze graag zouden spelen. Dat maakt 
het plezant voor de acteurs en het geeft mij 
inspiratie om te schrijven.  Ik verzamel gebeur-
tenissen, anekdotes, karakters… In mei-juni 
gaan we kamperen en schrijf ik de tekst, in 
juli is er een eerste lezing en vanaf september 
repeteren we.”

Imke
Rita: “Imke, een verlamd jong meisje in een 
rolstoel, wou graag meespelen maar ging 
er van uit dat dit niet zou kunnen. Dat was 
het ogenblik om onze missie ‘iedereen kan 
meedoen’ waar te maken.  In ‘Opzij, opzij, 
opzij…’  kreeg Imke zelfs de hoofdrol: een 
verlamd meisje dat er van droomt danseres te 
worden. Een utopie. In de slotscène omcirkelt 
een dansgroep Imke, tilt haar op uit haar 
rolstoel en liet haar meedansen. Aangrijpend 
voor Imke maar ook voor het publiek. Twee 
broers van eind zeventig doen dolgraag mee 
ondanks hun mentale beperking. Bij iedere 
scènewissel brengen zij een korte babbel van 
enkele zinnen.”  

Carine
Carine: “Ik ben er bij gekomen voor één jaar. 
In mijn eerste voorstelling was ik een dief, 
die enkele keren in het donker op scène 
moest met een lamp, maar zonder tekst. 
Later speelde ik een flik met een notaboekje, 
maar ik kon van de stress mijn naam niet 
meer schrijven. Nu speel ik al zes jaar. Maar 
ik sta te ‘dansen’ op scène. Dat heb ik ook 
gezien op de DVD, altijd maar huppelen van 
het ene been op het andere. Dat doe ik nu 
niet meer. Ik heb nu ook werk en moet dus 
overschakelen naar de avondrepetities. Dat 
zal aanpassen zijn.” 

Hendrik
“Hendrik heeft een spierziekte en kan niet 
goed stappen. Bewegen op scène gaat dus 
niet, tenzij in een rolstoel.  In een voorstelling 
had zijn personage een accident en moest 
hij dus in een rolstoel… Hij speelt ook graag 
in een uniform. Zo is hij al politieman en 
postbode geweest.”  

Activiteiten
“Acteurs vonden we via een affiche-campagne 
’mensen die nog nooit toneel speelden’. 
Nadien werkte de mond-tot-mond reclame 
vanuit het publiek. Nu tellen we 26 leden. We 
repeteren in twee ploegen. Wie overdag vrij 
is, komt ’s namiddags. ’s Avonds die werken. 
We repeteren van september tot maart, maar 
het jaar rond zijn er activiteiten. Er groeien 
vriendschappen. Mensen helpen elkaar met 
een verhuis, maken een uitstap,… Partners 
en familieleden werken mee aan decor en 
promotie.” Er is dus echt geen reden tot 
paniek.

Theater  
en therapie
Eline Van de Voorde

Als we een personage beter willen spelen, willen we weten 
wat hem drijft. Kennis van zijn psychologie kan ons 
daarbij helpen. Vanaf  de 19e eeuw, met de opkomst van 
het naturalisme, duiken we dus in de handboeken van 
psychologie en psychiatrie. Drama en psychologie gaan 
samen op stap. Er ontstaat een wederzijdse fascinatie, en 
beïnvloeding. 

van binnenuit te ervaren. Zo trekken vele kun-
stenaars voor bepaalde periodes naar instel-
lingen, om te praten en tijd door te brengen 
met patiënten, therapeuten, verplegers… 
Recentere projecten als ‘Het Fioretti Project’ 
van Lucinda Ra, ‘Don’t eat the microphone’ 
van Veridiana Zurita en Petra Van Dyck, of 
‘Keefman’ van Theater Antigone bieden een 
inkijk in de complexiteit van de psyché en de 
psychiatrie maar niet vertrekkend vanuit een 
medische, objectieve analyse. Ze proberen op 
een hedendaagse, artistieke manier de psy-
chiatrie en diens problematiek te verbeelden. 

Theater is ook de psychiatrie binnenge-
slopen. Vandaag is creatieve therapie een 
vaste waarde in vele psychiatrische centra. 
Deze discipline wint aan belang vanaf 1960. 
De antipsychiatrie klaagt de misstanden 
aan waarbij een geesteszieke uitsluitend 
biomedisch wordt bekeken. De creatieve 
therapie zorgt ervoor dat patiënten bepaalde 
emoties, gedachten en problemen via 
muziek, kunst, drama… kunnen uiten. In 
ziekenhuizen speelt men naast de thera-
peutische momenten ook theater. Zo ook in 
het Frans psychiatrisch centrum La Borde, 
waar elke zomer personeel en patiënten een 
voorstelling maken. Zie de mooie documen-
taire ‘La moindre des choses’ (1997). Theater 
en therapie zijn vandaag nog altijd nauw met 
elkaar verbonden, al zijn de resultaten of 
de doelstellingen wel veranderd. Weder-
zijdse beïnvloeding blijft wellicht ook in de 
toekomst bestaan. 

NIES & POL

PAT PANIEK

RITA

CARINE

foto's © Andy Vandaele

'Driftkop' - Toneelkring Sint-Rembert 
© Katleen Clé

december 2016 76



Zaterdagavond, niente op 
televisie, maar wel in de Seine 
in Lier. Première van Peter De 
Graefs’  ‘Niks’, vertaald voor 

en door een Italiaans performer pur 
sang, Massimo Zamboni. ‘Niente’ gaat 
over een man die bijna alles verloren 
heeft en vanuit die positie de wereld om 
zich heen beschrijft. 

‘Niente’

Edith Van de Schoor

Parole parole parole… Teatro in Italiano, ‘Niente’, 
over de doorzichtigheid van het niets. Of  de weinig 

praktische kant van de taal.

Dit levert bevreemdende, humoristi-
sche en verwonderende constateringen 
op voor zichzelf  en die wereld. 

Herman Boets, de tevreden regisseur 
van dienst, vertelt:
“Op een afterparty theater vertelde 
Massimo tussen pot en pint zijn droom 
om ooit eens iets in zijn moedertaal te 
spelen. Na ‘Il Novecento’ en ‘Il bar sotto 
il mare’ is ‘Niente’ onze derde Itali-
aanse productie omdat we merkten dat 
er een breed publiek voor is. Avond-
scholen, tolken en Italiaanse migranten 
vinden hun weg naar Lier en zijn 
laaiend enthousiast. Peter De Graef  is 
trouwens erg benieuwd hoe zijn thea-
tertekst in het Italiaans klinkt en komt 
naar één van de voorstellingen. De 
Vlaamse en Italiaanse versies zijn beide 
online te raadplegen en kunnen in alle 
circuits worden gebruikt. We kiezen 
zeker niet de gemakkelijkste weg, maar 

in dit multicultureel landschap zijn 
er al weinig allochtonen die kansen 
krijgen op de scène. Van Italianen 
weten we dat het dikwijls bevlogen 
passionele vertellers zijn met een grote 
culturele achtergrond. Massimo krijgt 
trouwens door zijn gebroken Vlaams 
accent  dikwijls de kans om de ‘Vreem-
deling’ te spelen in Vlaamse theater-
stukken waar dan zijn ‘naturel’ wordt 
bewierookt. Geen enkele Vlaming kan 
met hem concurreren…

Communiceren blijft belangrijk, 
en de mooie metaforen in de tekst 
moesten soms plaats ruimen voor een 
knap Italiaans alternatief. Waar we 
bij Vlaamse acteurs het gesticuleren 
meestal afzweren, is dat bij passionele 
rasvertellers als Massimo een zegen. 
In onze versie benadrukken we dit nog 
meer door een prachtige cellobegelei-
ding.

Dit soort theater verdient zeker zijn 
plaats in het landschap en als morgen 
zich weer iets nieuws aandient, ben 
ik zeker kandidaat om het mee te 
realiseren.”

“ Van binnen kunt ge  
niet nat worden.” 

PETER DE GRAEF

Kleurrijk Delen
‘Partage En Couleurs’

Anke Verschueren

In Brussel, het kloppend hart van diversiteit en 
tevens de hoofdstad van ons land, werd enkele jaren 

geleden de vzw Partage En Couleurs opgericht. 
De vereniging wil op alle mogelijke manieren 

acties organiseren en steunen die nationale en 
internationale solidariteit bevorderen. Op die 

manier hoopt ze een rol te spelen in de strijd 
tegen culturele, socio-economische en raciale 

ongelijkheden. Partage En Couleurs staat voor een 
optimale integratie van alle lagen van de bevolking 

om zo interculturele en intergenerationele 
ontmoetingen te laten plaatsvinden. Bovendien 

houden zij op geen enkele manier rekening met de 
politieke of  religieuze overtuiging van hun leden: 

letterlijk iedereen is welkom. 

EXPRESS YOURSELF
Als non-profit organisatie houdt Partage 
En Couleurs zich onder andere bezig 
met het inzamelen van spullen voor 
kansarmen, het aanbieden van huiswerk-
begeleiding en ICT-lessen, en het organi-
seren van internationale uitwisselingsrei-
zen. Daarbovenop creëert de vereniging 
een heuse uitdrukkingsruimte voor jonge 
talenten uit alle lagen van de maatschap-
pij om hun creatieve passies te delen én 
ermee naar buiten te komen. Al dan niet 
kansarme jongeren krijgen de gelegenheid 
om te proeven van verschillende artistieke 
disciplines: dans, muziek, fotografie en 
film. In de meest gesmaakte kunstrichting 
kunnen ze zich vervolgens specialiseren, 
al blijven de verschillende werkgroepen 
hecht met elkaar samenwerken. 

De wilskracht, het talent en de ‘goesting’ 
van de jongeren en hun begeleiders 
leidden in het verleden al tot indrukwek-
kende projecten. Hun laatste creatieve 
kindje werd tijdens het internationaal 
festival ‘Spread your skills’ in Vorst aan 
het publiek voorgesteld. De jonge kunste-

“ Wij delen  
onze dromen!”

naars brachten al hun ideeën samen in een 
multidisciplinair project in de vorm van 
een kleine serie gebaseerd op de bekende 
en immens populaire dansfilm ‘Step Up’. 
De serie kreeg de titel ‘Step up for your 
dream’, werd gefilmd in Zellik en ging in 
september in première. 

THEATRALE TOEKOMSTPLANNEN
Ondertussen komt 2017 dichterbij en bij 
een nieuw jaar horen natuurlijk nieuwe 
plannen. Wat de jongeren van Partage 
En Couleurs betreft, is het overduidelijk: 
hun nabije toekomst ligt in de theater-
wereld. Tien jongeren met verschillende 
roots staan te popelen om hun levensver-
haal te vertellen op de scène. Ze willen 
het hebben over hun afkomst, over de 
moeilijkheden van migratie en over hun 
visie op de toekomst. De jongeren stapten 
trouwens zélf naar de organisatie met dit 
idee en zullen de productie grotendeels 
zelf in handen nemen. Partage En Couleurs 
is helemaal klaar om alles te geven en hun 
eerste theatervoorstelling belooft alvast 
een boeiend, interessant en vooral divers 
spektakel te worden. 
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Een nieuwe vorm?

Performance is zowat de joker 
onder de podiumkunsten. Alles 
wat niet echt onder een meer 
klassieke noemer valt, kan 

er onder thuis horen. In die zin geeft 
performance als discipline een heel grote 
vrijheid.

In het seizoen 2015-2016 bracht TAL ‘white 
rabbit red rabbit’, een stuk waarbij een 
acteur zijn tekst krijgt van zodra hij het 
podium betreedt. Je kan dit zien als per-
formance, ook al hebben we het niet zelf 
gemaakt. Het is een bestaande tekst van 
Nassim Soleimanpour met een vaststaand 
concept. Voor de acteur was het een 

sprong in het duister. Het vraagt moed en 
vertrouwen in het omringende kader.  Voor 
het publiek was het wennen. Het stuk werd 
op zeer uiteenlopende reacties onthaald, 
gaande van “speciaal zelle, meneer…” tot 
“schitterend”… 

We hadden ooit het plan om zelf een 
performance te maken. We hadden al een 
regisseur en een concept, maar moesten 
nog op zoek naar een cast van een aantal 
vrouwen van verschillende leeftijden. 
Verder lag er eigenlijk niets vast: geen 
verhaallijn, geen tekst, geen vorm... Het 
liep niet van een leien dakje, en het is 
uiteindelijk ook niet gelukt om de perfor-
mance af te werken.

Wat maakt het dan zo moeilijk?
We vonden niet genoeg speelsters die de 
stap in het ongewisse durfden te zetten. 
Ook productioneel vroeg de performance 
om heel wat soepelheid. Het was al snel 
duidelijk dat ons budgetmodel voor 
een ‘gewone’ theaterproductie niet zou 
volstaan voor deze productie. De vrijheid 
en ongebondenheid die inherent zijn aan 
een performance, brengen ook problemen 

Eline Van de Voorde

Performance is een containerbegrip geworden 
voor alles wat zich op de snijlijn tussen theater en 

beeldende kunst bevindt.  Voorbeelden als Chris 
Burden, Marina Abramović en Ulay plaveien de weg 
voor kunstenaars, die deze vorm herinterpreteren. 

Om te zien hoe gezelschappen met deze discipline 
kunnen omgaan, vroegen we raad aan Erwin 

Coppens, die vier jaar de programmatie verzorgde 
van TAL (Toneelatelier Aalst).

met zich mee. Dit is overigens niet alleen 
het geval in het amateurcircuit, maar ook 
in het professionele circuit. De regisseur 
had eerder al geprobeerd om de productie 
in het professioneel circuit te maken, maar 
ook daar botste hij op dezelfde problemen. 
Een performance vraagt om een min of 
meer ‘blind’ wederzijds vertrouwen van 
alle betrokken partijen. Het zal wellicht 
geen toeval zijn dat veel performances een 
eerder kleine bezetting kennen of zelfs 
éénpersoonsondernemingen zijn. Vaste 
gezelschappen die van performance - of 
laat ons zeggen vernieuwende podiumkun-
sten - hun handelsmerk hebben gemaakt, 
zoals bijvoorbeeld Ontroerend Goed, zijn 
daarom fenomenen op zich die ik persoon-
lijk heel erg bewonder.

Jef Mellemans

Performance is de verzamelnaam voor muzikale, 
beeldende of  uitgesproken fysieke optredens, 

waarbij taal een ondergeschikte rol speelt en die vaak 
kort van duur zijn. Is dit een na te streven toneelvorm 

voor ons amateurs?

Criticasters beweren dat het de 
kunstvorm is van de blabla’s; 
Bloot, Blubber en Bloed.
Bij ‘bloot’ verwijzen zij graag 

naar de werken van Jan Fabre die zich 
als een exponent van deze kunstvorm 
opwerpt. Voor de twijfelaars, google 
even naar het woord ‘performance’, 
afbeeldingen, en je ziet meer bloot dan je 
‘onschuldig’ oog wil zien. Of zoek bij het 
Kaaitheater naar een interview met Mette 
Ingvartsen die daar een paar jaar de plak 
heeft gezwaaid met haar ‘69 Positions’ en 
‘7 Pleasures’.

 https://www.kaaitheater.be/nl/kijk-
en-lees

Als je niks te vertellen hebt, en dus ook 
geen woorden nodig hebt, grijp dan naar 

lingen door de terreurorganisatie IS zijn 
technisch beter gemaakt, zijn waarheids-
getrouwer en tonen ons onovertroffen 
hoever een mens kan gaan. 

Je kan de performance ook soberder, 
met minder frustraties en toch ook 
toneelkundig experimenteel beoefenen. 
Misschien wil je Bernini’s beeld ‘Daphne 
en Apollo’ in beweging en actie brengen. 
Misschien wil je je laten doordringen 
door een symfonie van Beethoven of een 
concerto van Nino Rota, misschien wil je 
je eigen kwetsbaarheid tonen, en vind je 
de woorden niet om die ervaring mee te 
delen. Dan ligt de performance voor de 
hand. Tenminste als je de bewegingscom-
ponenten kent van articulatie, clusters, 
ritme en fraseren, ruimte en relaties, 
kortom als je een goeie danser bent… Als 
je weet wat tijd, dynamiek en ademritme 
betekenen. Als je dus een boven beste 
acteur bent. Als je durft en vertrouwt. En 
als je weet dat je publiek ook zo denkt. 
Maar misschien zit je dan dichter bij 
absurd theater, bij symboliek, of gewoon 
ballet. Je moet in ieder geval van goeden 
huize zijn.

de ‘blubber’. Overgiet je (naakte) lichaam 
met verf, slijk of melk, zodat alle vormen 
worden geaccentueerd. Maar zwijg, of 
stoot alleen onverstaanbare geluiden uit 
terwijl je over de rond kruipt.

Nog niet tevreden? Zoek het dan bij 
‘bloed’, of brutaliteit.  Gedaan met braaf 
voorgekauwde teksten te debiteren. 
Je wil er vol voor gaan. Kijk dan eens 
naar  http://www.ontroerendgoed.
be/projecten/wijven/.  Een voorstelling 
waarvan Wouter Hillaert in De Standaard 
schreef: “Zo sterk dat ook mannen 
spontaan feminist worden.” Een zingend 
poppetje wordt er met stokken, zagen, 
hamers, tanden aan stukken gereten. 
Het waarom moet je er zelf maar bij 
bedenken…  Of nee, je leest eerst wat 
uitleg op een flyertje of via de website, 
daarna mogen zij zich alles permitteren. 
Op  http://www.drosteeffectmag.
com/new-tate-film-series-1-unlock-art-
bringing-performance-art-life/ vertelt ons 
een naakte dame via een geprojecteerde 
tekst: “I am going to make this piece to 
see how far the public can go.” Vergeet 
het, jongens, de films van de terechtstel-

'ELEKTRA' - Theater Filet Puur
© Katleen Clé

Marinca Abramovic's “The Artist is Present” (2010) at MoMA
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Voor elk 
wat wils

Bij Jeugdtheater Scherven in Bellegem 
konden we genieten van ‘Armandus de 
Zoveelste’ van Dimitri Leue, in een regie 
van Hilde Vanderstraeten. De verschil-
lende werelden die de personages op 
hun reis binnentreden, zien er allemaal 
indrukwekkend uit. Zeker als je weet 
dat ze allemaal gecreëerd worden met 
mensen, licht, geluid, rook en projectie. 
Door de combinatie van rook, het juiste 
licht en de passende kledij wordt bij iedere 
scène de perfecte sfeer opgeroepen. De 
kers op de sfeertaart is echter grafisch 
artiest Arne Nuyts die in een soort houten 
kooi op het podium kunst maakt, die op 
hetzelfde moment op het scherm wordt 
geprojecteerd en zo het decor wordt. 
Een pluim ook voor de muziek van Frank 
Debruyne die perfect de ietwat donkere 

sfeer van het geheel ondersteunt. Er 
wordt bovendien fantastisch geacteerd. 
Bijna alle sprekende rollen spelen op een 
hoog niveau en dat maakt de voorstelling 
nog sterker. We zagen bijgevolg een hele 
knappe voorstelling waarin creativiteit en 
enthousiasme elkaar naadloos aanvullen.

Toneelgroep Kohané van Lendelede 
neemt ons mee naar een grote hangar in 
het midden van het dorp en laat ons daar 
genieten van de klassieker ‘Dood van een 
handelsreiziger’ van Arthur Miller. Gino 
Debeyne is de regisseur. De jongeren 
van Studio Kohané komen de scène op 
en slingeren een hele resem zakelijke 
termen het publiek in. Als ze klaar zijn, 
valt het doek letterlijk naar beneden en 
zien we de hele scène. Centraal staat de 
oude Volvo waarmee handelsreiziger Willy 
het land rondtrekt om zijn producten aan 
de man te brengen. De hele voorstelling 
speelt zich af in en rond de auto, die zowel 
dienst doet als restaurant, hotelkamer of 
terras. De kofferbak wordt zelfs gebruikt 
als badkamer. Een schitterend scènebeeld 
dat consequent doorgetrokken een mooie 
voorstelling oplevert.

Bij Studio Zwevegems Teater zagen we 
‘Ouwespullenmagazijn Frank & Stijn’, 

Kurt Velghe

Het cliché zegt dat mensen naar het amateurtheater 
gaan om eens goed te lachen. Maar is dat ook zo? 

Deze stelling klopt voor de gemiddelde toeschouwer, 
maar er zijn ook mensen die zelfs gans Vlaanderen 

rondtrekken op zoek naar het ‘andere’ werk. 
Mensen die evenzeer of  misschien zelfs nog meer 

genieten van een stevig drama of  een tragikomedie. 
Zij zijn wellicht in de minderheid maar toch is het 

goed dat het amateurtheater ook stukken brengt 
voor die ‘meerwaardezoeker’.

geschreven door Stefan Vancraeynest en 
geregisseerd door Simon Vancraeynest. 
De lichten worden gedoofd en de lichten 
op het podium gaan aan. Zo wordt ons een 
eerste blik gegund op het indrukwekkende 
decor. Een houten wand met daarvoor een 
griezelig uitziende kast. Het is echter pas 
als we te zien krijgen wat zich in die kast 
bevindt dat duidelijk wordt wat voor een 
prachtig decor dit wel is. Het magazijn van 
Frank en Stijn draait weg en binnen in de 
kast bevindt zich een heus radarwerk van 
liften en glijbanen. Hier huist een hele 
zwerm vampiers. Het is een plezier om 
deze jonge bende aan het werk te zien. 
Het is duidelijk dat de groep omringd is 
door gemotiveerde volwassenen die de 
nodige ondersteuning bieden.

Puur toeval brengt ons in Jabbeke, waar 
het Jabbeeks Theater ons trakteert op  
‘Familietrekjes’ van Ray Cooney, in een 
regie van Sabine Mosar. In deze deuren-
komedie pur sang wordt het tempo strak 
gehouden en leiden de gebruikelijke 
misverstanden meermaals tot algemene 
hilariteit in de zaal. Jabbeke keert lachend 
huiswaarts, net als wij. 

Het aanbod van het Vlaamse amateur-         
theater biedt uiteindelijk voor elk wat wils. 

“ De koffer van de auto 
 is een badkamer.”

'Armandus' - Scherven Belleghem
© Filip Deprez

Twee inbrekers/oplichters worden door een 
derde naar een appartement gelokt. De twee 
worden door de derde onder druk gezet om 
de bewoonster van het appartement, een 
blinde vrouw, te ‘bewerken’ tot ze een pop 
terug geeft waar heroïne in zou zitten. Haar 
man heeft deze onwetend mee naar huis ge-
smokkeld, maar hij beweert ze niet meer te 
hebben. De oplichters denken daarom dat de 
vrouw ze heeft. Ze bedenken een meesterlijk 
rollenspel om de vrouw zover te krijgen dat 
ze de pop vrijwillig terug geeft.

OPBOUW
Toegegeven, de plot lijkt ietwat ver gezocht 
en gekunsteld. De vele tekst en de uitleg in 
de eerste scène, kunnen ervoor zorgen dat 
voor een lezer, een cast of een toeschouwer 
vroegtijdig het licht uitgaat. Maar het loont 
de moeite om door te bijten, want vanaf 
scène twee ontvouwt zich het meesterlijke 
plan van de drie oplichters met de blinde 
vrouw als weerloos slachtoffer verstrikt in 
hun netten. Het uitleggerige wordt na de 
eerste scène achterwege gelaten en er volgt 
een vlotte tekst met logische realistische 
dialogen. Het plan wordt opgezet, daarna 
verder uitgewerkt, vervolgens lijkt de situatie 
uitzichtloos voor de vrouw, maar tenslotte 
komt er licht in de duisternis en weet ze 
zich alsnog te redden. Kortom, netjes een 
klassieke opbouw.
Terwijl het stuk eerst zijn spanning haalt uit 
het vernuftige plan dat de drie opzetten en 
de intimidatie en manipulatie van de blinde 

KLASSIEKER DOORGELICHT

‘Wacht tot het donker is’
Wim Van Leemput

Met ‘Wacht tot het donker wordt’ van Frederick 
Knott halen we een klassieker uit een onverwachte 

hoek. Een thriller zoals er niet veel geschreven zijn, 
laat staan dat ze effectief  werken op de scène en 

zowaar spannend zijn.

vrouw, wordt het op het einde ook spannend 
door zeer fysieke actiescènes, compleet 
met heuse achtervolgingen. De tekst geeft 
hiervoor uitvoerig regieaanwijzingen. In 
andere teksten zijn deze vaak overbodig, 
maar hier zijn ze cruciaal voor de actie en het 
uitrollen van het verhaal.

EEN MEESTERLIJK PLAN
Het plan van de drie oplichters zit goed in 
elkaar. De eerste oplichter tracht het vertrou-
wen van de vrouw te winnen als zogenaamde 
oude vriend van haar man. Eens zover kan hij 
de situatie helemaal in de gewenste richting 
sturen. De tweede speelt de indringer die de 
orde verstoort. De laatste speelt een politie 
inspecteur die de in scène gezette situatie 
voorziet van ‘belangrijke informatie vanuit 
het gerechtelijk apparaat’ zodat de vrouw 
onder druk komt te staan. 
Doordat de oplichters in de blinde vrouw 
een al te makkelijk slachtoffer zien en haar 
handicap misbruiken voor hun slechte 
bedoelingen, krijgt hun plan een pervers 
kantje. Het is gevaarlijk om dit als acteur 
nog eens te gaan illustreren in de speel-
stijl. Soberheid zorgt voor natuurlijkheid. 
Hun acties zijn al immoreel genoeg. Dit 
onderstrepen met de beste boeventronie 
kan al snel op de lachspieren werken en de 
spanning verpesten.

DIVERSITEIT IN DE SPELERSGROEP
Moet de vrouw gespeeld worden door 
iemand die echt blind is? Een vraag met geen 
pasklaar antwoord. Het kan maar hoeft niet. 
Het is een ideale gelegenheid om iemand 
met een visuele beperking een glansrol te 
laten spelen zonder dat het aanpassingen 
aan de tekst en de enscenering vereist. Het 
kan ook een verrijkende ervaring zijn voor 
alle betrokkenen om zo’n project aan te 
gaan.

WACHT TOT HET DONKER IS
Ook het publiek wordt een ervaring rijker 
met dit stuk. De auteur zet het publiek op 
het einde namelijk mee in het donker. De in 
het nauw gedreven blinde vrouw dooft alle 
lichten zodat ze met gelijke wapens kan 
strijden tegenover haar belagers. Het publiek 
ervaart mee het beklemmende en claustro-
fobische van haar situatie. ‘Geniaal’ is een 
duur woord, maar toch…

Als je in de eerste scène de bomen door het 
bos blijft zien, en je trapt niet in de val om 
het stuk te willen actualiseren met gsm’s 
en andere technologische snufjes, kan je 
er blindelings op vertrouwen dat de tekst 
aanslaat omdat hij zo slim en spannend is. 
Een herstelling van het geloof in de klassieke 
thriller op de scène.

ZIJ DEDEN O.A. AL EERDER HET LICHT UIT:
Theater Rethorika uit Zele, Het Heists 
kamertoneel uit Heist-op-den-Berg, De 
Reynaertghesellen uit Leuven, Toneelgezel-
schap Klokke uit Gent, Kunst en Vreugd uit 
Hooglede, Tijl en Nele uit Erembodegem, De 
Constleerende uit Schellebelle, Sint-Genesi-
us uit Sint-Niklaas…

© Katleen Clé
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GEBOREN KUNSTENAAR
“Zo lang ik me herinner, was ik al aan het 
schijven en tekenen,” vertelt Nerkiz, “De 
passie voor schilderen kwam pas de laatste 
jaren en het was een echte openbaring voor 
me.” 
Al snel boekte Nerkiz succes. Galerijen 
stelden haar schilderijen tentoon in Gent 
en Antwerpen en ze nam deel aan groeps-
tentoonstellingen in Nederland, Duitsland 
en Turkije. Af en toe verkoopt ze ook een 
van haar werken. “Het voelt vreemd, dat je 
schilderijen in iemand anders huis aan de 
muur hangen,” vindt Nerkiz, “want de kopers 
kijken met andere ogen naar je werk. Een van 
mijn stijlkenmerken is dat ik de verf er graag 
laat aflopen. Dat maakt altijd indruk. En 
hoewel ik met donkere kleuren werk, zien ze 
vaak iets heel positiefs in mijn schilderijen.”

Nerkiz is Turks van origine. Maar zij woont 
al sinds haar drie jaar in Vlaanderen. Het 
Nederlands is de taal die ze spreekt en denkt 
en die ze als sociaal tolk en vertaler perfect 
beheerst. In haar vrije tijd is ze graag bezig 
met poëzie. “Ik schrijf het liefst in het Ne-
derlands. Desondanks vond ik het belangrijk 
een aantal van mijn poëtische teksten over 
het vrouw-zijn te vertalen en uit te geven in 
Turkije.”

ZO MOEDER ZO DOCHTER
Dochter Tülin, nu 20, erfde het schrijf- en 
tekentalent van haar moeder: “Als 11-jarige 
beschilderde ze een sculptuur van Enca 
Caen, voor de burgemeestersactie ‘Een hand 
tegen geweld’. Die hand staat nog altijd 
tentoongesteld in het gemeentehuis,” vertelt 
Tülin trots. Ook met haar schrijfwerk viel 
Tülin meteen in de prijzen: “Een leerkracht 
stuurde een gedicht van me in voor de Van 
Assche Prijs voor jonge dichters, die ik 
meteen won.” Tülin speelt  ook theater bij de 
Turkse ‘Theater Aktor Studio Atolye’ in Gent: 
“Om mijn vaardigheid in die taal levend te 
houden.”

Zowel moeder als dochter voelen de nood 
om zich artistiek te uiten. “In de kunst kan 
je vertellen wat je in een dagelijks gesprek 
niet kwijt kan,” legt Nerkiz uit, “Met verf en 
kleuren kan ik een glimp laten zien van het 
drama in ons leven.”

BRAND
Een winternacht begin 2005. Een jongeman 
staat in het portaal van de groente- en 
fruitwinkel van de familie Sahin en steekt 
een sigaretje op. De volgende ochtend 
is er papierophaling. Het karton staat 
manshoog gestapeld. Met zijn aansteker zet 
de jongeman een vlammetje aan een stuk 
papier. Hij gooit het op de stapel karton. 
Een paar minuten later pakt de politie hem 
op terwijl hij tussen de menigte staat toe 
te kijken hoe het pand afbrandt. Nerkiz’ 
echtgenoot Suleyman en hun twee zoontjes 
Hakan en Deniz komen in de vlammen om. 
“Wij waren een gelukkige familie. Maar die 
tragische brand veegde alles volledig weg. 
Tülin en ik hadden alleen nog elkaar.” 

“In het begin weet je geen blijf met je 
emoties,” getuigt Nerkiz, “Niets interes-
seerde me nog. De dag doorkomen, dat was 

mijn enige prioriteit. Op een dag speelde 
Tülin met haar poppen. ‘Ook zij hebben geen 
papa en geen mama meer,’ fantaseert ze. 
Verbaasd zei ik: ‘Jij hebt toch nog wél een 
mama?’ Maar ze maakte me duidelijk dat ik 
nooit écht aanwezig was, door mijn verdriet. 
Ik moest de draad weer oppakken, alleen al 
voor mijn dochter.”

SPREKEN MET VERF EN INKT
De huisarts raadde Nerkiz aan iets actiefs te 
doen. “Vanwege mijn interesse in tekenen 
stelde hij voor naar de academie te gaan. Ik 
ging, maar telkens keerde ik op mijn stappen 
terug. Wat gaan de mensen zeggen? Wat 
als ze vragen of ik kinderen heb? Of wat 
het beroep is van mijn man? Wat is dan het 
antwoord? Neen, ik ben niet getrouwd. Ja, ik 
heb één kind, een dochter.”

Uiteindelijk besloot ze toch naar de schilder-
klas te gaan. “Als het niet werkte, kon ik er 
nog altijd mee stoppen… Maar de schilder-
kunst werd mijn redding! Zonder te hoeven 
spreken, kon ik me uiten met verf. Door de 
donkere kleuren kregen de mensen die mijn 
schilderijen bekeken een notie van wat ik 
heb meegemaakt. De toetsen rood gaven een 
hint naar smeulend vuur. In de aflopende verf 
zagen ze mijn tranen. In het heldere wit een 
sprankel hoop.”

DE DRAAD WEER OPPAKKEN
Nerkiz besloot alleen te gaan wonen met 
haar dochter, wat onverwachte reacties 
uitlokte. “Onze zaak was in vlammen 
opgegaan, dus zat ik zonder werk. Daardoor 
beantwoordde ik meteen aan het cliché-
beeld van de ‘werkloze allochtoon’. En plots 
waren uitspraken als ‘Waarom ga je na zo’n 
vreselijke brand niet terug naar je land?’”

Na een tijdje nam ze een baan als sociaal 
tolk. Zo kwam ze in de traditionele Turkse 
gemeenschap terecht. “Daar kreeg ik opmer-
kingen als ‘Een vrouw hoort niet alleen te 
blijven.’ Een weduwe wordt blijkbaar geacht 
terug te gaan naar haar familie. Maar ik wou 
bewust alleen gaan wonen, samen met mijn 
dochter. Dat bleek een strijd. Voordien was ik 
nooit eerder geconfronteerd met mijn Turkse 
wortels, maar nu kwam mijn verleden als een 
boemerang naar me terug.”

Daarover schrijven was voor Nerkiz een 

manier om alles van zich af te zetten. “De 
druk van de traditionele Turkse gemeen-
schap die ik als vrouw en weduwe voelde kon 
ik kwijt in gedichten over het ‘vrouw-zijn’. 
Vandaar dat ik het belangrijk vond om die 
gedichten ook te vertalen naar het Turks.”

VADERTAAL
Tülin vond net als haar moeder een uitlaat-
klep in de kunsten. “Vlak na de brand kreeg 
ik van een politieman de raad ‘Jij moet nu 
sterk zijn, voor je mama.’ Ik was toen acht 
jaar en vanzelfsprekend maakte dat een 
grote indruk. Ik durfde niets meer te zeggen 
tegen mijn mama. Ik bleef zitten met al mijn 
eigen gevoelens en angsten. Artistiek bezig 
zijn was een manier om daar me om te gaan 
en te overleven.”

Door haar ‘Hand tegen geweld’ werd Tülin 
meteen ook het gezicht van die actie: “Op 
die manier kon ik met mijn verhaal naar 
buiten komen, waardoor ik ook op school 
meer aandacht en begrip kreeg.” En dat 
was nodig, want door die traumatiserende 
ervaring kwam Tülin wel eens in aanvaring 
met leerkrachten, ook al was dat niet altijd 
slecht bedoeld. “We moesten een gedicht 
schrijven voor Vaderdag. ‘Jij hebt geen papa,’ 
vertelde de leerkracht me, ‘Dus schrijf maar 
voor je mama.’ Maar ik had wél een papa! 
Dus schreef ik toch een gedicht over hem. 
Daarvan was de leerkracht zo aangedaan 
dat ze het gedicht instuurde voor de prijs 
voor jonge dichters.” Tülins vader blijft sterk 
aanwezig in haar leven: “Dat ik in het Turks 
theater ben gaan spelen, heeft ook daarmee 
te maken. Het is immers de taal die ik sprak 
met mijn papa. In gedachten praat ik nog 
altijd met hem.”

Joke Quaghebeur & Stefaan Deleeck

Als een dief  in de nacht breken we de huisvrede van  
Nerkiz Sahin en haar dochter Tülin. In hun woning heerst 

een haast sacrale sfeer: asgrijze muren en gedempte tinten, 
afgewisseld met helder wit. Het is hun sanctum sanctorum. 

Ook de schilderijen aan de muur kleuren overwegend grijs en 
wit, met hier en daar een streepje rood.  

Hier huist onmiskenbaar een kunstenaar.

Kunst gaf me 
mijn leven 
terug

“ Ik mis mijn lieve papa, die zegt:  
“Jij bent mijn zonnetje, mijn maan,  

jij bent mijn lieve mooie meid.”
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Er is een luik educatief theater rond onder-
werpen als hiv, transgenderisme, seksuele 
diversiteit, open relaties. Maar hun theater 
wil ook een breed en divers publiek bereiken 
om de integratie van holebi’s en transgen-
ders te bevorderen. Daarnaast brengen zij 
cabaret, een kinderproductie en ‘Liefde in 
oorlog’, over de verdrukking van homo’s in de 
tweede wereldoorlog.  
Nieuw zijn producties rond transseksualiteit.  
In mei is er een kinderproductie. Voorzitter 
Wim Morbée: “Kinderen moeten van jongs af 
weet hebben van genderdiversiteit. Volgend 
jaar gaat de groep samenwerken met het 
Antwerpse Noordteater. ‘Mens’ wil via een 
speelse muzikale monoloog  sensibiliserend 
zijn. In ‘Mozaïek’ gaat het om etno-cultu-
rele diversiteit. Maar ook de gelijkheid van 
vrouwen vinden we belangrijk.” 
“We plannen twee jaar op voorhand. 
Iedereen die een initiatief wil nemen, kan dat 

GENDERDIVERSITEIT
Bernard Soenens

‘Vreak’ is een holebitheatergroep in Antwerpen die al vijftien 
jaar timmert aan de weg om de boodschap van emancipatie en 

genderdiversiteit breed uit te dragen, eerst vanuit het Fakkeltheater, nu 
vanuit het Klokhuis waar ze zich helemaal thuis voelen. Hoe doen zij dat?

VOOR BREED PUBLIEK

doen. We bekijken dan hoe we dat kunnen 
organiseren en inpassen in ons programma. 
‘Weg’ is geschreven door één van onze 
acteurs, die ook eens wou regisseren. Al 
onze producties zijn zelf geschreven. We 
willen creatief zijn en vooral theater creëren 
in plaats van lange voorstellingsreeksen 
te spelen. Dat geldt voor teksten, maar 
ook voor muziek. Dat doen we liever dan 
in Vlaanderen toeren. We hebben er ook 
de mensen voor. Professionele mensen 
vinden onze werking belangrijk en zijn 
daarom bereid om voor een habbekrats 
mee te werken. Belangrijk is hoe we met 
genderdiversiteit omgaan. In ‘Weg’ heb 
je een stereotiepe homo, excentriek en 
verwijfd neergezet, zoals meestal gebeurt in 
theatervoorstellingen. Dat doen we normaal 
niet omdat we daar net willen tegen ingaan. 
Daarom plaatsen we daar tegelijk bewust  
een mainstream homo-personage tegenover.

Rekruteren van acteurs is geen probleem. 
Er zijn veel mensen die zich spontaan 
aanmelden en éénmaal per jaar is er een 
open auditie. Kwaliteit staat voorop. Vorig 
jaar waren er dertig kandidaten en was er een 
speciale auditie voor transgenders, omdat we 
daarrond ook een productie wilden maken. 
Dan is het belangrijk dat er ook transgenders 
meespelen en geen acteurs, die ‘verkleed 
zijn in transgenders’. Bij transgenders leeft 
een grote gevoeligheid op dat vlak. Daarom 
hebben we eerst verscheidene jaren - met 
veel succes trouwens - een voorstelling 
over transgenders gespeeld, die zelf niet in 
beeld kwamen. Dat is nu achterhaald omdat 
de educatieve fase voorbij is en mensen er 
intussen meer over weten. Met ‘Mens’ kunnen 
we nu nog een stap verder zetten We zorgen 
er voor dat wat we laten zien en horen, ook 
klopt. Dat kan omdat we de knowhow hebben 
en ondersteund worden door ‘het Roze 
Huis’ en ‘Cavaria’. Dat onderscheidt ons van 
andere theatergroepen die deze knowhow 
niet hebben. Het is een inhaaloperatie, omdat 
transgenders zich pas recent ge-out hebben. 
Nu komt het veel in de media omdat er ook in 
‘Thuis’ een dergelijk personage rond loopt.”

“ Hoe speel ik  
een homo?”

Schrijf je kind een brief 'voor later'

Jorre Vandenbussche en Thomas Janssens 
richtten samen MAELSTROM op, om een 

ander soort theater te brengen, waarbij 
het publiek mee de voorstelling bepaalt. 
Voor hun huidige voorstelling ‘Brief  aan 

mijn Kind’ gaan ze een verrassende co-
creatie aan met het publiek. Ook met het 

lezerspubliek van OP&doek!

Ze vragen ons een brief  te schrijven. 
Een brief  aan een kind. Een brief  die het 
kind pas op zijn of  haar 18de verjaardag 
mag lezen. Met die brieven maken zij de 
theatervoorstelling. “Per speelplek gaan 
we op zoek naar lokale briefschrijvers 
uit alle lagen van de bevolking. De voor-
stelling in Amsterdam zal dus brieven 
bevatten van Amsterdammers, die in 
Leuven van Leuvenaren, enzovoort.”

Een brief  die Thomas aan zijn zoontje 
schreef, vormt de ruggengraat van de 
voorstelling, waarop ze per speelplek 
andere brieven enten. Brieven van jou 
en mij.

Het publiek wordt ontvangen in een 
intieme ruimte en neemt letterlijk 
plaats tussen de brieven. Je hoort live 
de acteurs die de brieven lezen. Er 
zijn ook vooraf  opgenomen stemmen 
te horen van mensen die er om één 
of  andere reden niet bij konden zijn. 
De geluidsartiest Ruben Nachter-
gaele maakt een soundscape van de 
stemmen.

EEN MAALSTROOM AAN BRIEVEN
Op dit ogenblik zijn Jorre en Thomas 
volop op zoek naar brieven: “We blijven 
brieven verzamelen tot op de dag van de 
voorstelling.” 
Zijn er mooie, leerrijke, trieste, of  
grappige ontmoetingen, situaties, of  
gebeurtenissen in je leven waaruit je 
energie kan putten? Kleine of  grote 
momenten van schoonheid of  troost die 
je aan jouw kinderen wil meegeven, of  
aan alle kinderen in de wereld? Laat het 
dan weten in een brief  aan jouw kind. 
Als je zelf  (nog) geen kinderen hebt mag 
je natuurlijk ook schrijven.

Met alle brieven die ze ontvangen 
maakt MAELSTROM de voorstellingen 
die dit seizoen te zien zullen zijn op 
verschillende plaatsen in Vlaanderen en 
in Amsterdam.
Alle briefschrijvers worden uiteraard op 
de voorstelling persoonlijk uitgenodigd. 

Bezorg je brief via 
maelstromvzw@gmail.com.  
Meer info: www.maelstrom.be.

Het Huispaleis is een gezelschap uit 
Kalmthout dat bewegingstheater 
maakt voor kinderen met een 
verstandelijke beperking. Hun 
allereerste productie ‘Ammor’ 
speelden ze al vijftig keer. Eind 
deze maand mogen zij als enige 
buitenlandse groep naar Japan, 
om te spelen op het Children’s 
Performing Arts festival. ‘Ammor’ 
gaat over een cowboy en zijn 
paard. Eén acteur speelt de 
cowboy, de andere twee hanteren 
poppen. Speciaal voor Japan is 
dit een woordeloze versie, echt 
bewegingstheater waarbij alle 
zintuigen worden geprikkeld.

‘Ammor’ van Het Huispaleis 
gaat naar Japan

© Vreak Holebitheater vzw

© Jurgen Delnaet
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Walter Samoy

“H et volgende agendapunt betreft de diversi-
teit”, zegt voorzitter Miel. “Wat?”, vraagt 
Bert. ”Diversiteit, schakering, variatie. 
Wie steeds herhaalt, zakt weg. Vastroes-

ten is uit den boze. We moeten verandering nastreven, het 
ongewone opzoeken, het frisse, het nieuwe beogen, kleuren 
eens anders mengen. Spui maar jullie meningen.” 
Een moment heerst een vruchtbare stilte voor het stormen 
van de brains.
“Wat denk je hier van”, vraagt Pol en hij draait zijn stoel 
met de leuning naar de tafel. ”Als dat geen verandering is. 
Vroeger, voor de tv er was, keuvelden de buren zo aan hun 
voordeur.” “Pol, met alle permissie, maar het is niet omdat 
je de oorlog nog meemaakte dat je weer ouderwets moet 
beginnen blèten”, zegt Bart. “Ik heb een beter idee. Laten we 
de patron van de afhaalchinees vragen om mee te spelen in 
‘Tien kleine negertjes.’” Gelach alom. 
“En als we nu eens René en Stiene de hoofdrollen geven in 
‘Romeo en Julia’”, oppert Stef.  René weegt 110 kg en Stiene 
wordt 73. Nog meer ideeën vliegen over en weer: ‘Festen’ 
spelen in een frituur, een stuk achterste voor brengen, een 
musical proberen met begeleiding van een mondharmonica. 
“Ik vind dat we met onze tijd moeten meegaan”, stelt Raf 
terecht vast.
“Waarom spelen we geen stuk waarin verantwoord naakt 
te zien is? Dat behoort tot de puurste esthetiek en zeker als 
ons Sofie dat zou doen. Het zou een enorm succes worden.” 
Het is bekend dat bij hem de wijzer op de libidoschaal zeer ver 
doorslaat. “Wie zegt dat ze dat wil?” roept Trees? “Waarom 
niet? Ze is enorm gedreven en het is voor het hoogste ideaal: 
onze kunst en het gevecht met bekrompenheid”, repliceert 
Raf. “Meen je dat nu echt? Dat is nu juist het bekrompene”, 
weert Trees zich, “Jij denkt alleen maar met je plasalaam. 
Ach, mannen, allemaal dezelfden.” “Oh, oh, dat klopt niet 
Trees. Hier zit een ander exemplaar. Ik voel meer voor een 
verheffend passiespel”, komt Karel tussenbeide. “We kunnen 
misschien de twee combineren,” zegt Leen, “met een rol van 
Maria Magdalena moet dat lukken”, lacht ze.
“Kom, blijf proper en serieus, mensen”, vraagt Miel. Sofie 
kennende voelt hij wel iets voor het idee van Raf maar hij 
durft het niet luidop te zeggen. ”Pol, geef dat blaadje eens 
door en schrijf op wat jullie willen drinken. Het is van de 
kas.”  
Het doorgeschoven briefje met de drankbestelling vertoont de 
opperste diversiteit. Bestuursleden kunnen zeer verschillende 
keuzes maken, als het op drinken aan komt.

Diversiteit…

'Dodo' - Bert Leysenkring
© Katleen Clé
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Carrie is een naïef tienermeisje dat zwaar 
onder de knoet gehouden wordt door haar 
dominante en über-christelijke moeder. Op 
school wordt ze gepest en als ze op een 
dag voor het eerst haar maandstonden 
krijgt en geen idee heeft wat er aan de 
hand is, nemen de pesterijen alleen maar 
toe. Als de grootste pestkop Chris gestraft 
wordt en niet naar het galabal mag, zint ze 
op wraak. Een wraak die op het galabal tot 
uitvoering komt, met gevolgen die niet te 
overzien zijn voor iedereen die Carrie kent.

Kurt Velghe

Iedere theatermaker weet dat horror op scène 
brengen verre van een evidentie is. Het is  verdomd 

moeilijk om op een geloofwaardige manier 
spanning op te wekken of  te spelen. In film lijkt 

dat veel makkelijker. Veel filmmakers starten 
zelfs hun carrière met een horrorfilm of  iets dat 

daarop lijkt. Zo ook Brian De Palma. Wat kan je 
nu beter verfilmen dan een boek van één van de 

grootmeesters van het genre, met name Stephen 
King. ‘Carrie’ (1976) is wellicht één van de bekendste 

werken van zowel King als De Palma. Als je de film 
bekijkt, dan stel je de vraag hoe je dàt in godsnaam 

kunt verwerken in een theaterstuk. En toch deed 
KotéKoer (Brugge) dit, zij het als musical.

De filmactrices Sissy Spacek (Carrie) en 
Piper Laurie (de moeder) werden genomi-
neerd voor een Oscar. Dat zegt veel over 
het niveau van hun spel en legt meteen 
ook de lat hoog voor eenieder die zich 
waagt aan deze creatie. In de versie van 
KotéKoer worden beide rollen gelukkig 
ook heel goed ingevuld. Het sobere decor 
valt meteen op. We zien een witte achter-
wand met twee deuren en wat ramen. Dit 
doet zowel dienst als schoolpoort, ingang 
naar de turnzaal, ingang naar het huis 
van Carrie, enz. Op die manier wordt de 
valkuil vermeden van sleuren met decor- 
of zetstukken. Het sociaal isolement van 
Carrie wordt prachtig geïllustreerd met 
het zang- en dansnummer ‘In’. De jonge 
cast geeft het beste van zichzelf en de 
choreografie ziet er fantastisch uit. Het is 
ook in de collectieve zang- en dansscènes 
dat deze voorstelling zich van haar beste 
kant laat zien.

Maar hoe toon je op scène op een geloof-
waardige manier de telekinetische krachten 
van Carrie? Heel simpel, door totaal 
onverwacht een stoel te laten omvallen en 
een kaars te laten zweven bij een donkere 
belichting. In de film is de galabalscène 

beangstigend, evenals de laatste scéne 
bij Carrie thuis. Ook bij KotéKoer wordt 
langzaam toegewerkt naar diezelfde 
climax. De scène op het bal is geloofwaar-
dig en de laatste scène tussen Carrie en 
haar moeder is angstaanjagend en aan-
doenlijk tegelijk, mede door het schitterend 
spel van de moeder. De climax grijpt je bij 
de keel en de scènes waarbij we via een 
soort flashforward de ondervraging volgen 
van Sue, passen wonderwel in het geheel 
en verhogen mee de geloofwaardigheid.

KotéKoer bewijst met deze voorstelling 
dat horror perfect geloofwaardig gebracht 
kan worden op theater, op voorwaarde 
dat het geen bloed- of schrikfestijn wordt. 
Houd het sober (‘less is more’) en kies de 
momenten uit waarop je bloed of andere 
effecten gebruikt. Wees karig met ‘grieze-
lige’ muziek en werk aan je acteurs, want 
geloofwaardigheid in het spel is levens-
noodzakelijk. Niemand verwacht natuurlijk 
dat je De Palma - die heel vaak in één 
adem genoemd wordt met Hitchcock - 
evenaart, maar waak erover dat het geen 
lachertje wordt. Niets is vervelender dan 
een volle zaal die zit te lachen tijdens een 
superspannend bedoelde scène.

Carrie
FILM EN THEATER

“ Telekinese op  
de scène?”
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Het Stalteater in Oelegem kwam tot 
volgende vaststelling: “Om mee te werken 
aan de licht- en klanktechniek moet je niet 
noodzakelijk alles weten over elektriciteit, 
het inhangen en richten van spots, het 
programmeren van lichtstanden én… het is 
ook niet noodzakelijk dat je een man bent. 
Het werk kan je verdelen naar de vaardig-
heden en interesses van iedereen.”
Het lanceerde in juni een oproep met 
volgend profiel: Gezocht: 1. Man of vrouw 
of… 2. Leeftijd: van 16 tot 99. 3. Je bedient 
in één productie één, enkele of meerdere 
voorstellingen het lichtorgel van de 
lopende productie. 4. Je volgt eerst een 
opleiding van één avond. 

Het opzet is duidelijk. Maar dat veronder-
stelt wel dat een hoop voorbereidend werk 
klaar is. De regisseur heeft zijn lichtplan 
klaar. Alle nodige spots zijn ingehan-
gen, gericht en van de juiste kleurfilter 
voorzien. De lichtstanden zijn geprogram-
meerd in het lichtorgel. Alle lichtstanden 
zijn genoteerd in de tekstbrochure van de 
medewerker.

Met medewerking van OPENDOEK orga-
niseerde het Stalteater dus een opleiding 
van drie uur onder leiding van Yoeri Lewijze 
om zo het opstarten en bedienen van het 
lichtorgel aan te leren en in te oefenen. De 
deelnemers maakten kennis met de regie-
cabine en het lichtorgel en het bedienen 

Bernard Soenens

Nogal wat theatergroepen vinden moeilijk licht- en klanktechnici. 
Een beperkt aantal mensen hebben interesse in dit theateronderdeel. 
Nog minder mensen hebben de nodige kennis en vaardigheden om als 
technicus te functioneren. Wie interesse en kennis cumuleert, wordt 
overbevraagd en is – met onze excuses - doorgaans een man.  
Hoe brengen we daarin verandering?

Vrouwen 
aan de 
knoppen

van de apparatuur. Acteurs speelden 
diverse scènes van de lopende productie, 
zodat de kandidaat-technici het bedienen 
van het lichtorgel konden inoefenen op 
basis van een echte voorstelling. 

Veertien mensen waaronder zeven 
vrouwen meldden zich aan voor deze 
mini-opleiding. Ze leerden niet alleen 
het technisch bedienen van de knoppen 
en schuiven, maar kregen ook voeling 
met de functie van belichting op het 
tempo en ritme van de voorstelling en het 
acteerspel.  Daarmee zette de groep een 
eerste stap, zodat meer mensen kunnen 
ingeschakeld worden op één of meer van 
de veertig voorstellingen, die jaarlijks 
plaatsvinden.  

Daarmee is het werk niet af en zijn de 
problemen niet opgelost. Wat als het 
orgel plots blokkeert? Wat als er een 
zekering uitvalt? Wat als het programma 
in de knoop slaat? Er is wel één cliché uit 
de wereld. Lichttechniek is niet alleen 
mannenwerk. Hopelijk is er bij een aantal 
mensen de interesse gewekt om meer te 
weten en meer te kunnen. In het voorjaar 
2017 plant de theatergroep nieuwe oplei-
dingssessies op drie niveaus: het program-
meren van lichtstanden, het inhangen, 
richten, testen en stockeren van spots, en 
de functie van licht in het regie-concept. 
Dames, zet je beste beentje voor!“ Mannen, let op!  

De vrouwen zijn  
op komst!”

Edith Van de Schoor

Inge Verhees werkte als speldocent o.a. in Sering vzw, een sociaal-artistieke 
theaterwerkplaats in het hartje van multicultureel Borgerhout. Daar werkte 

ze met kwetsbare mensen uit alle geledingen van de maatschappij, van alle 
leeftijden, waaronder gehandicapten. 

Hoe verlopen je speellessen met 
mentaal gehandicapten? 
“Ik vind het boeiend werk. Het is 
altijd even zoeken. Ik start altijd erg 
laagdrempelig. De stapjes zijn zeer 
uiteenlopend. Soms zijn ze uiterst klein 
en fragiel. Andere keren ontdek je een 
geweldige ‘speler’.”

Is het proces belangrijker dan het 
product?
“Het grote voordeel van langdurige ar-
tistieke processen is dat mensen kunnen 
evolueren en groeien, en je niet telkens 
vanaf  nul moet beginnen: wie erg beperkt 
is, krijgt in een eerste voorstelling een 
paar zinnen, maar voor wie na verloop 
van tijd meer aankan, wordt een extra 
dialoogje of  monoloog geschreven. Deze 
mogelijkheid tot differentiatie is natuur-
lijk ook de verdienste van zo’n artistieke 

Moet je perfect zijn?

werkplaats. Ik mix graag. Gewone acteurs, 
bejaarden, allochtonen, mentaal of  
fysiek gehandicapten staan samen op een 
scène. Die kruisbestuiving werkt meestal 
goed in beide richtingen. Ook al moet je 
voortdurend bedacht zijn op onverwachte 
wendingen die je voorstelling kunnen 
beïnvloeden. Zo heeft ooit mijn tegen-
speelstertje net voor de voorstelling de 
schminkdoos kunnen bemachtigen, een 
clownsgezicht geschilderd en gehoopt dat 
ze zo op het podium kon verschijnen”

Hoe reageert het publiek? 
“Het publiek weet dat het naar een 
sociaal artistieke voorstelling komt 
kijken en de reacties zijn dikwijls met de 
mantel der liefde bedekt. Ik vind vooral 
het proces erg nuttig. Trouwens, smaak 
jij altijd de artistieke kwaliteit van een 
voorstelling met professionele acteurs?”

Waarin verschilt de aanpak?
“Het is niet omdat je toevallig in een 
rolstoel zit of  twee kortere armpjes 
hebt, dat je geen personage kan spelen. 
Ik ga samen met die spelers op zoek 
om zonder gêne een strategie te zoeken 
om bepaalde lichamelijke acties op 
een scène vlot te laten verlopen. Dit 
is een uitdaging voor zowel speler als 
spelcoach. Persoonlijk vind ik dit erg 
fijn werk.”

Hebben wij nood aan dergelijke 
producties? 
“Absoluut. Er zijn er veel te weinig. Het 
is wel zo dat je om toegelaten te worden 
tot een theateropleiding, fysiek perfect 
moet zijn. Gehandicapten krijgen daar 
dus gewoon geen plaats. Ook voorstel-
lingen die over bepaalde ziektes of  
handicaps gaan, zijn nodig. Zelf  speel 
ik op dit moment een voorstelling 
rond borstkanker en seksualiteit. Mijn 
publiek bestaat niet alleen uit gewone 
toeschouwers maar ook uit vrouwen 
die de ziekte hebben of  meegemaakt 
hebben. Een boeiend gegeven.”

'Miserie' - Abattoir Fermé
© Katleen Clé

'De Presidentes' - Pronk
© Katleen Clé
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Scenografie is schrijven in de ruimte, de zintuigen van de toeschouwer bespelen zodat 
diens verbeelding wordt geprikkeld en hij het verhaal, de voorstelling, beter kan volgen, 

kan interpreteren.
Jef Mellemans 

DE REALITEIT VAN DE VERBEELDING

We zoeken naar 
voorbeelden – 
uitvoerbaar en betaalbaar 
voor een doorsnee 
amateurgezelschap - 
waarbij het element WATER 
centraal staat. Je kan in een 
zwembad spelen, of  onder 
een douche. Maar je kan 
ook suggereren… Met een 
spiegel, met fladderende 
blauwe doeken…

Foto 1

‘O’ van Cirque Du Soleil 2014 toont ons een 
aantal noodzakelijke elementen voor een 
scenografie van water. Je hebt een blauwe 
vlakke ruimte nodig die het wateropper-
vlak suggereert, een voorwerp dat je met 
water vereenzelvigt, liefst een boot of een 
badkuip of zoals hier een omgekeerde 
paraplu, een suggestie van onevenwicht, je 
staat niet op een effen stevige ondergrond, 
en als het kan ook wat druppels die het op-
spattende water suggereren. Als het ‘ding’ 
dan eveneens beweegt, ben je klaar. Een 
verlichte en effen achtergrond versterken 
het beeld. Niets stoort mijn verbeelding. Je 
zweert dat deze figuur zich op echt water 
bevindt. De steel van het regenscherm sug-
gereert de mast. En wat vervoert hij zoal in 
de kuip, het ruim van zijn boot?

Foto 2 & 3

Ariane Mnouchkine is regisseur en 
directeur van Cirque du soleil. In haar 
‘Odyssee’ (2013) zet ze een groep 
vluchtelingen in een bootje. Odysseus is 

de Griekse held die na de val van Troje 
naar huis trekt over de zee, maar telkens 
hij ergens aanlandt, ontdekt hij dat hij 
daar niet welkom is. Het wankele bootje 
is door zijn eenvoud een schitterende 
vorm van scenografie. Onder een wat 
schuin oplopend blauw doek wordt lucht 
geblazen. In dat doek zit een scheur 
waarin zich het schip, of is het een mand, 
bevindt. De zijkanten zijn aan de mand 
vastgemaakt. Je hebt twee verdiepin-
gen, met het dek voor de kapitein en het 
beneden ruim voor de vluchtelingen. Die 
vluchtelingen ‘dragen’ het bootje. Door 
te bewegen zorgen ze voor het onsta-
biele effect. Let op de schamele reling, de 
touwen en de rieten mat. In het beneden 
ruim brandt zelfs licht! Op die kleine op-
pervlakte zitten negen personen! Die tocht 
kan nooit goed aflopen. In het dek is een 
luik waardoor de vluchtelingen naar boven 
kunnen kruipen. De kapitein heeft slechts 
een stok als roer, geen roeispanen, geen 
zeilen, geen motor…

Het ‘scheepje’ kan dankzij de acteurs, 
draaien en keren, kantelen en varen. 
Let ook op de acteursbewegingen. Geen 
uniforme gestes. Opgebouwd van laag 
naar hoog, met een wapperende sjaal 

achteraan. Met aan de ene kant een 
gesloten zijwand en aan de andere een 
open wand waardoor de hoofden en armen 
van de drenkelingen zichtbaar worden.
Geniaal in zijn uitvoering! Dit krijgt zeker 
navolging. 

Nu maar hopen dat ze toch ergens welkom 
zijn.

“ Help! We verzuipen!”

Foto 4

Heel anders is het opzet bij ‘Moby-Dick’ 
van Jake Heggie in 2012 in Dallas. Dit 
werkt beter voor een publiek dat lager zit 
dan het podium. Zij kijken tegen de zee 
op, die zich onstuimig presenteert in een 
blauw beschenen wand met treden die de 
golven suggereren en waarop de matrozen 
kunnen staan. De schepen zelf zijn met 
dunne witte lijntjes voor de randen en de 
spanten tegen de wand getekend (gepro-
jecteerd?). Meesterlijk in hun eenvoud! De 
strepen van het bewegend licht geven de 
golven weer, net als de witte stippen die 
het opspattende water aanduiden. Als je 
die wand nu ook nog kan laten kantelen 
voor een andere (droge) scène, heb je een 
schitterend, overweldigend decor. Let ook 
op de wankele houding van de matrozen. 
Dit is geen rustige tocht!

Foto 5

Maar misschien was je er ook bij toen in 
2012 Carlos Soto en Willem Defoe in De 
Singel hun duivels ontbonden in ‘The 
Life & Death of Marina Abramovic’, in een 
regie van Bob Wilson. Daar wordt water 
gesuggereerd met ‘koude’ rook (bevroren 
koolzuur ). Bij aanraking met heet water 
condenseert het in één keer en dat geeft 
een explosieve rookontwikkeling door het 
uitzettende koolzuurgas. Door de kou zakt 
het gas naar de vloer en er ontstaat een 
lage, over het toneel kruipende wolk waar 
de acteurs tot hun knieën in staan. (Let 
wel, alleen gebruiken onder deskundig 
advies, wegens gevaar voor brandwon-
den!) Een klein beetje wind en de juiste, 
blauwe belichting geven je een zee van 
mogelijkheden.
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Je voorstelling toegankelijk 
voor blinden en slechtzienden

Grenzenloos theater
Een goede theaterproductie met poppen 
en objecten bestaat uit diverse kunst-
disciplines: theater, met of  zonder 
literaire tekst, beeldende kunst, muziek, 
vaak projectie… Figurentheatermakers 
komen dan ook meestal uit andere 
disciplines dan theater. Het zijn vaak 
beeldhouwers, grafische kunstenaars, 
modeontwerpers… Er bestaan veel 
combinaties van objecten en poppen en 
de daarbij behorende technieken: stang- 
en staafpoppen, handpoppen, maskers, 
marionetten, schimmen en schaduwen, 
kleipoppetjes, losse readymades, prul-
letjes, knuffels… Je kunt het zo gek niet 
bedenken, of  een of  andere artiest vindt 
wel iets nieuws uit, of  haalt vergeten 
materiaal uit en in de kast.   

Figurentheater 
kent geen grenzen

Tuur Devens

Er staat geen maat op de ongebreidelde creativiteit. 
Figurentheater biedt oneindige mogelijkheden qua 

materiaal en techniek. Het visuele karakter ervan 
doorbreekt alle taalbarriéres. En… je bent nooit te 

jong of  te oud om te genieten van figurentheater.

Geen taalgrenzen
Figurentheater kan ook diverse 
publieken aan. Kinderen en volwas-
senen uit andere culturen of  met een 
‘taalachterstand’ kunnen goed mee in 
figurentheatervoorstellingen, omdat het 
in de eerste plaats de beelden zijn die 
spreken. 

Zo maakte ik onlangs een schoolvoor-
stelling van Bizar mee in een gemeente 
in de rand van Brussel. Een echte 
Belgische productie: een Vlaams (DE 
KOLONIE MT) en een Waals gezel-
schap (Théâtre des 4 mains) werken 
samen en als katalysator/bindmiddel is 
er de Brusselse artiest Pat Van Hemel-
rijck (Alibicollectief). Zo bont als de 
groep kinderen, bestaand uit allerlei 
kleuren met alle variaties in kapsels en 
kleding, zo bont is ook de voorstelling. 
Gekkebekkentrekkende personages 
brengen speelgoedbeestjes, poppetjes, 
en zo veel meer aan op  bewegende 
schilderijtjes, in animatiefilmpjes, 
in verdwijnende koelkasten… De 
kinderen gaan uit hun dak. 

Grenzenloos leven
Sinds Freud weten we dat jonge 
kinderen een animistisch geloof  
hebben. Ze geven aan dode materie, 
zoals pluchen beesten, houten en plastic 
poppetjes, of  aan bomen en planten 
een leven, een ziel, een anima. Vandaar 
dat ze direct in het spel met poppen en 
dingen opgaan. Volwassenen hebben 
het animisme meestal al lang vervangen 
door een hogere vorm van geloof, of  
hebben het geloof  overboord gegooid. 
Maar dat neemt niet weg dat ook vol-
wassenen kunnen genieten van theater 
met poppen en levende objecten. Ze 
doorzien vaak het spel tussen personage 
en het ding an sich, en dat vormt een 
meerwaarde. Dat spel op twee niveaus, 
het materiaal op zich en de gesymboli-
seerde rol, en de wisselwerking tussen 
die twee, fascineert ook de volwassen 
kijkers die er voor open staan.  

Geen leeftijdsgrenzen
Bij babytheater, zoals in de produc-
ties van De Spiegel, zitten volwas-
senen samen met hun kleintjes 
vanaf  drie maanden tot 2,5 jaar. Die 
kleintjes kijken hun ogen uit naar 
zacht bewegende houten vogels, naar 
langzaam rollende gekleurde ballen, 
naar dwarrelende pluimpjes, op allerlei 
(klassieke) muziekvariaties; de volwas-
senen kijken mee én naar hun kleintjes, 
en genieten dubbel. 
Het fysieke spel van de acteurs, de 
muziek, de projecties van beelden, en 
ook het spel met poppen, knuffelbeesten 
en voorwerpen, dat alles maakt theater 
tot een proces, een handeling, een ge-
meenschap- en saamhorigheidsritueel. 
'Nest' van De Spiegel is zo’n samen-
brengen van rituele handelingen rond 
een warm nestgevoel. Een nest om in te 
dromen, een nest om uit te vliegen. 
Theater als een ritueel. En dat mogen 
diverse generaties met diverse achter-
gronden samen beleven en ervaren. 

Bizar
©  Ger Spendel

Zulte - Toneelgemeente van het jaar
Tijdens het Landjuweelfestival 
werd de prijs voor de Toneelge-
meente van het jaar uitgereikt 
door minister van cultuur Sven 
Gatz. En de winnaar is... Zulte. 

De gemeente wordt geprezen voor 
haar hart voor het verenigingsleven. 
Er zijn verscheidene toneelgroepen 
in de gemeente, die met respect voor 
elkaar omgaan. We noemen: Jeugd-
toneel Encachado, Teaterpunt Zulte, 
Toneelkring Knipperlicht , Toneelkring 
Klaverke Vier, Toneelkring ‘t Olsenaarke, 
Zults Openlucht Theater, Teken- en 
Schilderclub Zulte, Zultse Vriendenkring 
… De gemeente heeft ook bijzondere 
aandacht voor de jeugd en stelt gratis 
materiaal ter beschikking. Proficiat aan 
Zulte, een jaar lang de ‘Toneelgemeente 
van het jaar’.© Katleen Clé

© Kioni Papadopoulos

OPENDOEK is, samen met Inter, 
VVC en Vebes, partner in een 
project waarbij amateurgezel-
schappen de kans krijgen om 
audiobeschrijving aan te bieden 
bij een eigen voorstelling. 

Audiobeschrijving is een techniek waarbij 
een commentator via een zendinstallatie 
uitleg geeft aan blinden en slechtzienden 
over wat zich op het podium afspeelt.
Blinden en slechtzienden horen dit via een 
persoonlijke hoofdtelefoon en kunnen zich 
zo ten volle inleven in het toneelstuk. We 
geven de kans aan 10 gezelschappen om 
een voorstelling van audiobeschrijving te 
voorzien. Dit kan aan een voordeeltarief 
(250 euro) en met extra ondersteuning 
bij de voorbereiding en promotie van dit 
aanbod bij de doelgroep van blinden en 
slechtzienden. Heb je een voorstelling 
gepland voor 1 juli 2017 en heb je interesse 
in het aanbod van audiobeschrijving?  
Neem dan spoedig contact op met  
thomas.desmet@inter.vlaanderen of op het 
nummer 0471/31.42.83. 
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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
Alexis Desiron, Wim Van Leemput  
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BENJI
Jef Mellemans

 ZIJ HIJ
 Spring je nu nog of niet!  Wacht! Ik wil mij eerst concentreren!

 Je staat hier al een kwartier. ’t Is wel diep, hé?

 Vind je? Amaai, niet… 
  Hoe hoog is dat hier?

 Tachtig meter. Hoeveel?

 Tachtig. Dat staat hier toch.  
 “De hoogte van de sprong is ongeveer tachtig meter.” Ongeveer… Als al hun berekeningen ‘ongeveer’ zijn,  
  dan smak ik wel met mijn snuit tegen de grond!

 Spring je nu nog? Eerst concentreren. Is ’t niet waar, meneer? Voilà. 
  Hoeveel ben ik zo ‘ongeveer’ waard? Wat kost zo’n sprong? 
  Staat dat niet in dat boekje?

 Honderd tachtig. Wel, wel, wel! Dat is meer dan bij mijn vorige verjaardag.  
  Twee kinderen, dat is elk negentig...

 Ik heb ook bijgelegd. Wat? Wil jij ook dat ik… Hallo, schatten van mij!  
  Geen schrik hebben. Papa komt! 
  Potverdomme dat is hoog…

 Dat voel je niet als je springt. Nee, maar wel als ik op mijn gezicht stuik.

 Je stuikt niet op je gezicht.  
 “Alle materialen voldoen aan de EU-wetgeving.  
 Veiligheid op de eerste plaats.” Ongeveer.

 Nee, daar staat niet ‘ongeveer’. Van wanneer dateert dat boekje? Niet duwen!

 Ik duw niet! Spring je nu of spring je nu niet? Concentratie!

 Maar concentreer je dan! Ik doe niets anders! Verdomme, dat blijft altijd even hoog… 
  Ik zie je wel heel graag…

 Ja, ik ook… Kus?

 Doe nu niet sentimenteel en spring. Verdomme, dat is precies of er iemand tussen mijn benen knijpt.

 Een knap blondje van drieëntwintig? Nee, een gepensioneerde grijze muis met van die lange ijskoude   
  vingernagels. Brr! Dat kruipt zo omhoog tot in mijn maag… 
  Misschien moeten we toch eerst nog eens naar de Naghol-ceremonie  
  op het eiland Pentecost…

 Hmmm? Daar hebben ze dat spel uitgevonden, met lianen aan hun enkels.  
  ‘Land diving’ noemen ze dat daar. Landduiken. What’s in a name? 
  Landduiken! Je ziet, ik ben voorbereid.

 Als je nu niet springt, ga ik naar beneden. Nee, nee, hier blijven! 

 Ik zie je beneden. Nee, nee. Ik spring.  
  Verdomme! 
  Wacht, mijn gsm! ’t Is ’t werk! De inpakmachine ligt stil!  
  Iets met de stevigheid van het touw! Ik moet dringend naar ginder! 
  …

 Heeft er iemand een gsm gehoord?

Huiselijk geweld
Een vrouw ontmoet een man, ze wordt op hem en zijn mooie praatjes verliefd. Van zodra ze samenwonen 
beginnen de vernederingen en verwijten en vallen de eerste klappen. Op een dag wordt de vrouw bewusteloos 
geslagen en afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie verdenkt de man van huiselijk geweld, maar kan niets 
bewijzen. Uiteindelijk slaagt de zuster van de vrouw erin de man te ontmaskeren.

Een redelijk diepgaande analyse van de psyché van een man die zijn vrouw mishandelt, verteld met levensechte 
dialogen en situaties.
De twee overige acteurs spelen diverse personages, o.a. ook van kinderen.
Een indringend, meeslepend stuk voor de liefhebber.
(AD)

Waarom liet Lucifer Adam in de appel bijten…
Een ploeg engelen ontwaart plots het aards paradijs op aarde waar twee mensen in rondlopen. Ze werden hier 
niet over geraadpleegd door ‘hierboven’ en vrezen voor hun positie. De ploeg valt uiteen in twee kampen. Zij 
die willen vechten voor hun status – onder leiding van Lucifer –  en zij die zich willen schikken naar de wil van  
‘hierboven’ onder leiding van Michaël. 

Uiteraard verliest de eerste ploeg …..
Op een absoluut ludieke manier wordt het gekibbel  over goed en kwaad tussen partijen opgevoerd op cafépraat-
niveau met zijsprongen en verwijzingen naar sprookjes, actuele thema’s, eerzucht, jaloezie, enz.
Het vlotte, alledaagse taalgebruik en de thematiek maakt het geschikt voor ieder publiek. Het stuk leent zich voor 
opvoering door adolescenten maar zal evengoed gesmaakt worden door volwassenen.
Iets heel bijzonders.
(AD)

Conquest in Paradise
Wegens onlusten op straat moeten twee duo’s zich noodgedwongen opsluiten in hun hotel in een ver Oosters 
land. Binnen raken de gemoederen evenzeer verhit. Enerzijds heb je Bob en Hendrikje wiens huwelijk op 
springen staat. Anderzijds zijn er Moniek, een bekende TV-figuur die naar het land van haar adoptiezusje reist 
om haar mee te nemen naar huis, en cameraman Frank die dit in een pakkende documentaire moet gieten. 
De receptionist moet eraan geloven maar de duo’s lijken elkaar wel opnieuw te vinden.

Zeer goede tekst die door zijn lay-out weliswaar moeilijk leest en behoorlijk Hollands is, maar daarom niet minder 
spannend. De duo’s worden eerst eenzijdig en uitvergroot voorgesteld, maar groeien in de situatie en gaan de 
karikatuur ver voorbij. De finale van het stuk is wat chaotisch en fragmentarisch, maar het blijft allemaal te volgen 
en als lezer ben je benieuwd naar de afloop. Tegelijkertijd wordt onze manier van reizen een spiegel voorgehou-
den. Door een laagje racisme, superioriteit en desinteresse, heeft deze al gauw meer weg van kolonisatie dan van 
toerisme om een land en zijn bevolking te leren kennen.
(WVL)

Oude liefde roest niet …
Lang geleden waren Jean Pierre en Severine een koppel; ze runden een uitgeverij tot de buitenechtelijke 
escapades van Jean Pierre haar te veel werden. Op een dag staat Jean Pierre als een verlopen schooier terug voor 
haar deur. Ze neemt hem aan als klusjesman. Het zal blijken dat het een manoeuvre is om haar terug voor zich te 
winnen. 

Een sterke, typisch Franse komedie met originele invallen. Onverwachte wendingen, situatiehumor, grappige 
woordspelingen, misverstanden…
Voor iedereen.
(AD)

Vuisten
Hedwig Cooremans

 2D, 2H

 DRAMA

  AVONDVULLEND

Lucifer  
Stijn van de Wiel

 14 D/H

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

Couleur Locale
Eric de Vroedt

 3D, 3H

 TONEELSPEL

 AVONDVULLEND

De Klusjesman  
Eric Assous (vertaling Jef De Paepe)

 3D, 5H 

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND
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Iedere maand in je mailbox: een overzicht van recent toegevoegde 
theaterteksten, leestips en ander nieuws uit de theaterbib van 
OPENDOEK.

 ook jij kan je abonneren via www.theaterbib.be/nieuwsbrief

Liefde als eindwerk
Twee jonge koppels. Evelyn, een studente aan de kunstacademie, manipuleert haar vriend Adam. Ze laat hem 
zich afkeren van zijn vrienden, een cosmetische operatie ondergaan, en misbruikt zijn confidenties en uitschui-
vers. Ze gebruikt liefde en vriendschap om hem te transformeren naar het personage dat ze zich had voorge-
steld: haar eindwerk.

Wat normale perikelen van jonge koppels lijken, blijkt op het einde een cynische oefening te zijn.
De levendige dialogen en de menselijkheid van het verhaal neemt op het einde een haast absurde wending als ze 
haar eindwerk voorstelt aan een publiek, zonder zich iets aan te trekken van de consequenties.
Een sterk stuk voor de liefhebbers.
(AD)

… en toch zeer smakelijk!
Onder het moto ‘Baasje van de dag’ mag in bejaardentehuis X elke maand een bewoner een activiteit organise-
ren. Palmira kiest voor een revue. Haar zoon, andere bewoners, verzorgers en zelfs de dokter bereiden een act 
voor. Maar aanvankelijk weet niemand dat Palmira’s hartslagen bijna op zijn. Voor haar is het meteen ook een 
afscheidsfeest. Haar geliefde Charlie (die al veertig jaar dood is) komt haar halen.

‘Zoutloos’ is een vlotte tekst met veel humor en een ontroerend einde. Het publiek wordt door de acteurs 
ontvangen alsof ze het publiek van de revue zijn. De personages zijn toffe figuren met herkenbare eigenschappen 
maar ‘licht’ uitvergroot. Zoals mevrouwtje de directeur die constant met verkleinwoordjes praat tegen de oudjes. 
Alsof het allemaal hulpeloze kleine kindjes zijn. De tekst legt op zalvende wijze enkele typische problemen bloot 
waarmee bejaarden geconfronteerd worden. Afscheid van familie, dementie, een lichaam dat niet meer mee wil, 
betutteling, zelfbeschikking, … Zonder moraliserend te worden, zit het er allemaal in. Kortom een toffe manier om 
de diversiteit een hart onder de riem te steken.
(WVL)

Tien jaar later…
Michael ontwaakt uit een coma die veroorzaakt werd door een hersenbloeding. Zijn geheugen van de laatste tien 
jaar blijkt volledig gewist. Terwijl zijn moeder Carol in stilte hoopt dat het voor haar en haar zoon een nieuwe 
start kan betekenen, stelt Paul, zijn levensgezel, alles in het werk om zijn geheugen terug te brengen. Als hem 
dat lukt, schildert Michael een levensgroot abstract schilderij op de muur van zijn kamer…

Met ijzersterke dialogen wordt de opnieuw ontwakende altruïstische liefde tussen de twee mannen en de onderlig-
gende jaloezie van de moeder subtiel beschreven terwijl de vordering van het schilderij een abstracte dimensie 
geeft aan het geheel.
Hoewel het een redelijk statisch praatstuk is, slaagt de auteur erin een boeiende spanning op te bouwen met een 
waaier aan menselijke emoties, nuchter en toch gevoelig.
Een sterk stuk voor fijnproevers 
(AD)

Een volkse komedie met een vleug kolder over een actueel 
onderwerp: saneringen.
Een klein, ingedommeld stationnetje op een doodlopend spoor wordt gerund door de stationschef, zijn vrouw 
en een ploegje vrouwen en mannen van wie bij elk wel een hoek af is. Evengoed loopt alles gesmeerd en zijn de 
klanten-reizigers tevreden.  
Dan komt de boeman van de saneringen bij het spoor in de vorm van een kille tante die evenwel haar eigen 
verborgen agenda heeft. Zal het stationnetje open blijven ?

De humor, die het deels moet hebben van visuele kolder, is toegankelijk voor iedereen, ook voor kinderen .
(AD)

Dood spoor
Richard Andriessen

 4D, 4H

 KOMEDIE

 AVONDVULLEND

The shape of 
things

Neil LaBute (vertaling Stef Driezen)

 2D, 2H

 DRAMA

 AVONDVULLEND

Zoutloos
Tom Dupont - Studio Orka

 1J, 4D, 3H

 JEUGDTONEEL

 AVONDVULLEND

4000 dagen
Peter Quilter (vertaling Gie Beullens)

 1D, 2H

  DRAMA

 AVONDVULLEND

Kijken en beleven
HET LANDJUWEELFESTIVAL 2016 WAS GEWELDIG

Het Landjuweelfestival 2016 bracht ons een staalkaart van het amateurtheater in al 
zijn diversiteit. Elke voorstelling hàd iets en was het bekijken en beleven waard.
#landjuweel2016

Abattoir Fermé en de spelers uit 
de Mechelse amateurtheater-
gezelschappen brachten de 
openingsvoorstelling ‘Miserie’

Theatergroep Het Vierde Oor en 
theaterbende Oeps! bracht  
‘De Meeuw’

Pronk bracht ‘De Presidentes’ Karakter Collectief bracht  
‘IK reis ALLEEN!’

Theater Filet Puur bracht 
‘ELEKTRA’

Toneelkring Sint-Rembert bracht 
‘Driftkop’ Ama-producties bracht 

‘Souvenir’

Bert Leysenkring bracht ‘Dodo’
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Van 6 tot 9 juli 2017 wordt het West-Vlaamse dorp Westouter voor 

de 15de keer het bruisende centrum van het amateurtheater. 

 
Zin om met je theatergroep of  als individu deel te nemen? 

Surf  snel naar de website van Spots op West en doe mee met het 

gezelligste theaterfestival van het land.  

www.spotsopwest.org/nl/festival/deelnemen

HET PUBLIEK WACHT!

SPOTS OP WEST 2017

INSCHRIJVEN KAN  

TOT EN MET  

15 FEBRUARI 2017


