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Je kan nog altijd als ‘plezante nonkel’ optreden 
tijdens de familiefeestjes. Dan blijf je gekend  

en als dusdanig ook geapprecieerd. Je krijgt applaus, je wordt gevraagd en 
gevierd, en … je verdient er niks mee. Je bent dus een echte amateur, pur sang.  
Volgens de Amerikaanse dichter Wallace Stevens, die naar men vertelt 
Ernest Hemingway ooit een vuistslag in zijn gezicht heeft toegebracht, is er 
wel enige oorspronkelijkheid voor nodig om de moed te hebben een ama-
teur te zijn. “It is necessary to any originality to have the courage to be an 
amateur.” Veronderstellen we dan maar dat je die oorspronkelijkheid bezit. 
Dat woord lijkt een synoniem te zijn voor ‘creativiteit’ en natuurlijk ook voor 
‘originaliteit’.  Je bezit dus de oorsprong, het ontstaan, waarmee je creëert, 
nieuwe dingen maakt. Dat blijkt inderdaad onbetaalbaar. De organisatie 
die wij dragen, en die ook ons draagt, dient over die oorspronkelijkheid te 
waken. Het is goed daarover van tijd tot tijd even na te denken, de waarheid 
in ons handelen haar recht te geven. Daarvoor hebben we rust en tijd nodig. 

“Perhaps the truth depends on a walk around the lake.” Misschien moeten 
we maar eens een rondje rond de vijver stappen. Want lieve collega’s; let 
op je zaak. Familiefeestjes zijn best leuk, maar wie de liefde voor het optre-
den heeft geproefd, wil ook wel eens wat meer toehoorders, droomt wel 
eens van een iets grotere huiskamer. De tijd dat die huiskamer, lees paro-
chiezaal, of dat cultureel centrum ons tegen weinig of geen vergoeding 
werd aan geboden, begint aan te leunen bij het verleden. Wie geen aan-
dacht besteedt aan de vernieuwing qua volk, doelstelling en ruimte, dreigt 
uit de boot te vallen. Let dus op je zaak en maak de oversteek. Elke peda-
goog weet dat een goeie doelstelling waarneembaar moet zijn in concreet 
gedrag. Geen fantasie of lege woorden. Maar zakelijk en correct. We koes-
teren de werkelijkheid zodat we er ook aan kunnen ontsnappen. “Reality is 
a cliché from which we escape by metaphor.” Om het met dezelfde auteur 
te zeggen. Het klinkt misschien wat raar of zelfs wat paranoïde, maar let 
op dat je niet te simplistisch de akker wordt waarop professionelen graag 
zaaien en vooral maaien. En al willen we het beste in ons hobby;  “The 
imperfect is our paradise,” stelt Stevens. Mogen we het iets pathetischer 
zeggen? De cultuur in Vlaanderen dankt zijn hoog niveau onder andere 
aan de inzet van duizenden amateurs. Laat het maar als een geuzennaam 
klinken. Als de dichter vertelt dat de dood de moeder is van de schoonheid, 
dan vergelijkt hij de vergankelijkheid van het leven met artificiële bloemen. 
Dan pleit hij zeker niet voor onze dood. Let dus op je zaak, lieve amateur. 
Je geest mag nooit voldaan zijn. “The mind can never be satisfied.” Want 
dichtst bij de liefde, ligt het verlangen naar liefde. “Next to love is the desire 
for love.” Laat de amateur dus maar liefhebber zijn.

JEF MELLEMANS
hoofdredacteur
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Thema

Volstaat een contrast 
om van een waardevol 
kunstwerk te spreken? Is 
een contrast noodzake
lijk? Zijn contrasten de 
essentie van kunst? We 
vroegen het aan Hans 
Maes, professor esthetica 
aan de University of Kent 
in Canterbury (UK), maar 
woonachtig in Antwerpen.  
Op zich al een contrast.

KUNST KAN SCHOON ZIJN MAAR OOK CONFRONTEREND. IS DAT EEN CONTRAST? 

“Je moet die twee zaken niet tegenover elkaar stellen. Confron-
terende kunst kan ook schoon zijn. Het is eerder een vals con-
trast. Contrasten in de kunst kunnen zeer divers zijn: tussen 
inhoud en vorm, tussen diverse inhoudelijke aspecten, tussen 
diverse vormelijke elementen, tussen de verschillende emoties 
die opgewekt worden. Een kunstwerk kan ook contrasteren 
met zijn omgeving of met de traditie. Elk van die contrasten kan 
artistiek interessante resultaten opleveren. De ‘Twee Meisjes’ 
van Raymond Van het Groenewoud lezen op het strand mode-
bladen: doorgaans een vrolijke en zorgeloze activiteit. Maar 
Raymond zingt het op een melancholische, droevige manier, 
verwijzend naar de vergankelijkheid van het leven. Een  
mooi contrast tussen inhoud en vorm. Er zijn ook interessante 
inhoudelijke contrasten. De KOE speelt theaterstukken zowel 
met alledaagse, banale replieken als met filosofische diepgang. 
Ze vertolken vaak existentiële angst en wanhoop en combi-
neren dat met droge humor. Zo creëer je spannend theater. 
Eigenlijk zit het al in de naam van de groep want de koe is zo 
ongeveer het minst theatrale dier dat je je kan inbeelden!  
Contrasten tussen vormelijke elementen vind je bijvoorbeeld in 
de botsende kleuren van beeldend kunstenaar Henri Matisse. 
Hierdoor spat zijn werk van energie. In de rockmuziek pakken 
de Pixies in hetzelfde nummer tegelijk uit met zachte en melo-
dische klanken en luide, schreeuwerige uithalen. Dat soort con-
trasten zijn zonder meer artistiek waardevol.”

“CONTRAST IN DE KUNST IS MOGELIJK  
 WAARDEVOL, MAAR NIET ESSENTIEEL.” 

CONTRAST  
MAAKT HET VERSCHIL

IS CONTRAST EEN VOLDOENDE VOORWAARDE OM VAN KUNST TE SPREKEN? 

“Ook hier is het antwoord neen. Een werk kan namelijk op een nega-
tieve manier contrasteren met al het voorgaande. De aller slechtste 
opvoering van ‘Hamlet’ staat in schril contrast met de beste  
Shakespeare voorstellingen, maar dat is uiteraard geen reden om te 
denken dat deze opvoering kunst is. Wanneer Helmut Lotti  
‘Suspicious Minds’ zingt, doet hij dat op een klagerige, smartlap-ach-
tige manier, die enigszins botst met de inhoud van de tekst, en ook 
contrasteert met de originele versie van Elvis. Ik zie hier geen meer-
waarde. Tijdens het academiejaar verblijf ik in een klein vissersdorp in 
Engeland. Daar staat één torenhoog flatgebouw dat werkelijk een oer-
lelijk contrast vormt met zijn omgeving. Hier spreek ik niet van kunst.” 

IN EEN THEATERVOORSTELLING STAAT EEN STOEL OP EEN LEGE SCÈNE. MET DE STOEL 
GEBEURT NIETS. WERKBAAR CONTRAST?

“Laat me dit via een omweg beantwoorden. De Amerikaanse 
kunstfilosoof Kendall Walton introduceerde het begrip van een 
‘contra-standaard eigenschap’: je ziet dat een kunstwerk behoort 
tot een bepaald genre, maar tegelijk merk je dat één van de stan-
daard eigenschappen van dat genre ontbreekt. Dat gaat tegen je 
verwachting in en dus ben je verrast en soms zelfs gebruuskeerd. 
Denk aan de monochrome doeken van Yves Klein. Die veroor-
zaakten sensatie omdat ze helemaal niets afbeelden en er maar 
één enkele kleur werd gebruikt. Enkele standaard eigenschappen 
van de schilderkunst ontbraken dus. In het theater was 'de vierde 
wand' vroeger een standaardeigenschap. Vandaag doorbreekt 
de acteur de vierde wand en richt zich tot het publiek. Zoiets 
heet een contra-standaardeigenschap. Als zich dat de eerste 
keer voordoet, is dat voor de toeschouwer sowieso verrassend of 
choquerend. Toeschouwers zijn onzeker. Is dit nog theater? Zijn 
de doeken van Klein wel schilderkunst? Dit kan hevige reacties 
uitlokken. Maar toch is dat verschillend van de polemiek die som-
mige hedendaagse kunstwerken teweegbrengen. ” 

HOEZO? 

“Chileens installatie-kunstenaar Marco Evaristti plaatst een goud-
vis in een mengmolen, gekoppeld aan het elektriciteitsnet. De 
toeschouwers worden uitgenodigd om op de knop te drukken 
en zo de goudvis te doden. Dat is uiteraard choquerend. Zoiets 
zou ook buiten de context van de kunst verontwaardiging uit-
lokken. En dát is het verschil met Yves Klein. Op zich is er niets 
opzienbarends aan een vlak dat in één enkele kleur geschilderd 
is. Het is enkel binnen de context van de schilderkunst dat zoiets 

HOORT CONTRAST DAN TOT DE ESSENTIE VAN KUNST? 

“Neen, geen van de genoemde contrasten is strikt genomen nood-
zakelijk om kunst te maken. Zelfs niet het contrast met de traditie. 
Denk maar aan de icoon schilderkunst. De meesters in dat genre 
volgden zeer precies bestaande regels en conventies. De icoon-schil-
der zocht dus niet het contrast maar juist de continuïteit met de 
traditie op. Een contrast tussen vorm en inhoud is evenmin noodza-
kelijk. Soms is net het overeenstemmen van vorm en inhoud artis-
tiek verdienstelijk. Dat vind je bij William Turner in ‘Stoomboot in een 
sneeuwstorm’. Zijn ‘stormachtige’ penseelstreken passen perfect bij 
de afbeelding. Denk in de popmuziek aan ‘Suspicious Minds’, een lied 
over jaloezie dat Elvis zingt in een opgejaagd ritme dat mooi past bij 
de opgejaagde gedachten van de jaloerse minnaar.”

HOE MOET JE DAN DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN EEN CONTRAST BEOORDELEN?

“Dat verschilt van geval tot geval en hangt samen met de algemene 
kunstopvatting die je aanhangt. Voor cognitivisten moet kunst ons 
een inzicht bijbrengen. Zij zullen dus de aan- of afwezigheid van een 
contrast in dat licht beoordelen. Hedonisten menen dat kunst in 
de eerste plaats genot moet teweegbrengen, terwijl expressivisten 
geloven dat kunst boven alles emoties moet uitdrukken. Zij zullen  
dus andere criteria hanteren bij het evalueren van contrasten. 
Waarom worden we bijvoorbeeld zo getroffen door het contrast en 
de melancholische zangstijl van Raymond in ‘Twee Meisjes’?  
Volgens de cognitivist omdat daarin een belangrijk inzicht beslo-
ten ligt, namelijk dat alles voorbij gaat. Elke bladzijde slaat weer om 
en op het einde is er ouderdom en dood. Bij William Turner doet het 
omgekeerde zich voor, namelijk vorm en inhoud stemmen overeen, 
maar is er niettemin een gelijkaardig leereffect. Het schip zit gevan-
gen in de draaikolk van de storm en mede dankzij de zeer woelige 
compositie krijgt de kijker een inzicht in wat de schipper meemaakt 
in zo'n storm.
Cognitivisten hebben niet altijd een pasklare verklaring. Neem  
‘De groene streep’ van Matisse. Als fauvist schildert hij met felle 
kleuren en in dit portret van zijn vrouw schildert hij een dikke 
groene streep waar normaal gezien haar neus moet komen. Levert 
dat enig inzicht op? Had mevrouw Matisse misschien een groene 
neus in werkelijkheid? Natuurlijk niet. Hier lijkt het hedonisme beter 
geplaatst om een verklaring te bieden. Het is het pure visuele genot 
van dat verrassende kleurenpalet dat het schilderij zo beroemd maakt.” 

verrassend wordt. De toeschouwer verwacht iets van een schil-
derij, maar krijgt waar hij of zij (nog) niet klaar voor is. Wat Klein of 
Matisse deden, was niet op zich choquerend, maar wel omdat zij 
artistieke grenzen in vraag stelden en braken met de kunsttraditie. 
Evaristti choqueert omdat hij morele grenzen overschrijdt.”

HOE BLIJVEND IS HET CHOQUEER-EFFECT IN BEIDE GEVALLEN?

“Vandaag choqueren Matisse en Klein niet meer omdat toeschou-
wers vertrouwd zijn met hun werk. De verwachtingen zijn intus-
sen bijgesteld. Om het met Walton te zeggen: deze schilderijen 
worden niet meer als contra-standaard gepercipieerd. Maar het 
verdwijnen van het verrassingseffect betekent niet dat ook de 
appreciatie verdwijnt. Hun werk blijft waardevol, omdat ze dat 
contrast niet nodig hebben. Evaristti zal blijven choqueren – zon-
der schokeffect blijft er omzeggens niets over - zolang de morele 
code rond dierenleed blijft bestaan.”  

WELK EFFECT HEEFT HET NIET-GEBRUIKEN VAN DE STOEL OP EEN LEEG TONEEL? 

“Wanneer dit voor het eerst gebeurt, is dat zeker verrassend. Het 
publiek ervaart dat als een contra-standaard eigenschap want 
rekwisieten op het toneel worden normaal gezien gebruikt. Vraag 
is echter hoe productief deze artistieke vernieuwing is? In de 
schilderkunst hebben Matisse, Picasso en Klein gezorgd voor een 
enorme verbreding van de artistieke mogelijkheden. Vroeger dacht 
men dat je alleen naturalistisch kon schilderen. Andere vernieu-
wingen hebben minder impact. Iets kan eenmalig geïntroduceerd 
worden maar niet onmiddellijk een opening maken naar een nieuwe 
stroming, zoals allicht die ene stoel op het theater. Laat me een 
niet-fictief voorbeeld geven: Lucio Fontana doorkerfde een onbe-
schilderd doek met een mes. Een contra-standaard eigenschap. Je 
verwacht traditionele schilderkunst, want er is een canvas. Maar er 
is geen verf. Dit was een eenmalig experiment, zonder dat het ver-
der navolging heeft gekend. De vraag over de impact en het poten-
tieel van de innovatie moet je iedere keer stellen.” 

WAAROM GROEIDE IN DE 20STE EN 21STE EEUW DE DRANG NAAR VERRASSING, VERNIEU-
WING EN CONFRONTATIE?

“Dat is een complexe vraag. Ik haal slechts twee elementen aan: 
Ten eerste is het een aanval op schoonheid. De 19de eeuw was de 
eeuw waarin de burgerij zich heel erg focuste op schoonheid. De 
elite bouwde mooie huizen, droeg mooie kleren en las mooie boe-
ken.  Met de eerste wereldoorlog stelden kunstenaars vast dat 
diezelfde burgerij die zoveel van schoonheid hield, ook verantwoor-

delijk was voor de misdadige gruwel van de 
wereldoorlog. Daaruit ontstond het dada-
isme dat een afkeer had van schoonheid en 
een nieuwe kunststroming introduceerde, 
die choquerende, chaotische, en bewust 
lelijke werken maakte. 
Ten tweede is originaliteit uitgegroeid tot 
veruit het belangrijkste artistieke criterium. 
Je speelt slechts mee in de hedendaagse 
kunst als je origineel uit de hoek komt. Dat 
sluit aan bij de groei van het individualisme 
in de maatschappij. We zien onszelf niet 
meer in de eerste plaats als deel van een 
groep of een traditie, maar als uniek individu. 
Zo ook in de kunst. 'Iets doen wat niemand 
anders doet.' Daar komt het op aan. En daar 
hoort contrast bij.”

BERNARD SOENENS

Koken met Elvis - Tejater de Orchidee © Jan Bon jr
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De theatertekst was lange tijd de basis van een theaterproduc-
tie. In en rond theaterteksten vind je contrasten terug op ver-
schillende manieren. Vooreerst bots je op contrasten binnen één 
personage maar ook tussen de diverse personages. Dan vind je 
contrasten tussen de replieken en de regieaanwijzingen, en tot 
slot tussen tekst en subtekst. Even verduidelijken.

Het contrast zit vaak al in het basisgegeven van een voorstelling. 
Deze zomer scoorde Studio ORKA met ‘Chasse Patate’, locatie-
theater in openlucht, met uitzicht op “een vervallen café, waar 
zelden iemand langs komt, maar wie langs komt die wil er blijven.” 
De toeschouwers trotseren alle weersomstandigheden en kijken 
anderhalf uur naar een hilarisch spektakel, waarbij de tragiek van 
de café-uitbaters slechts met mondjesmaat binnen sijpelt. Als 
het café aan het eind helemaal wegzinkt in de modderpoel van 
de omgeving, spelen de acteurs tot slot een ontspannend par-
tijtje voetbal, uitgerekend met de bal die jaren geleden op straat 
terecht kwam, waardoor hun kind het slachtoffer werd van een 
dodelijk ongeval. Misschien een ode aan hun overleden kind.

CONTRAST IN ÉÉN PERSONAGE
Een personage is des te boeiender naarmate het een mix van 
karaktertrekken, intenties, actievelden, beweegredenen heeft. 
Een acteur leert veel door op te lijsten wat zijn personage over 
zichzelf zegt en wat de andere acteurs over zijn personage zeg-
gen. Je ontdekt dan vaak contrasterende gegevens, die je perso-
nage rijker, complexer en dus ook boeiender maken. Contrast kan 
natuurlijk ook al in één enkele repliek zitten. In ‘Oom Wanja’ van 
Tsjechov zegt Jelena: “We zullen als eerlijke mensen, als eerlijke 
vrienden met elkaar praten, zonder omwegen. We praten en ver-
geten dan weer waarover het ging.” 

Danny Ronaldo verwelkomt het publiek door 
het al wapperend met de handen weg te stu-
ren. Dan ziet hij verbijsterd dat het publiek 
toch gaat zitten. De clown waagt zich aan 
een schuchter trucje met een hoed en het 
publiek lacht. Als het volgende trucje gran-
dioos mislukt, lachen de mensen nog harder. 
Het telkens opnieuw falen blijkt de basis te 
worden van een nieuwe scène. Acrobatische 
capriolen hoeven niet wereldschokkend, 
spectaculair of super vernieuwend te zijn. 
Wat spectaculair is, is de intimiteit waarmee 
Danny de grandeur van het circus eert.

“In 'La Cucina dell'Arte' vertrek ik vanuit 
een beeld gezien in Italië, vertelt Danny. De 
pizzabakker die achter het raam van zijn 
pizzeria met deeg goochelt, is geweldig fas-
cinerend. Dit uitvergroten in een commedia 
dell’arte stijl, aanvullen met vaudeville acts 
en je creëert een voorstelling. Anderzijds 
is in ‘Fidelis Fortis’ mijn uitgangspunt het 
gevoel. De circuservaring van vijf gene-
raties Ronaldo heeft een enorme impact 
op je eigen leven. Ik besefte soms tijdens 
een geslaagde act dat ik dit niet alleen had 
gedaan, maar de geesten van mijn familie 
hebben me een handje geholpen. Het wordt 
een beetje een struggle for life om me af te 
vragen of ik wel zo goed ben als mijn voorva-
der. Deden die het niet allemaal veel beter? 
Dan ontstaat ineens een concept van een 
voorstelling. Ik word een personage dat 
afrekent met zijn voorgeschiedenis. Heel de 
familie ligt begraven in de piste. Elke mens 
raakt wel eens bedolven onder en verkrampt 
door de herinneringen van het verleden. Dit 
‘gevoel’ in de voorstelling kan ik niet oefenen, 
niet repeteren, de acrobatie wel want dat 
vraagt techniek. De try outs met het publiek 
zijn voor mij een maatstaf om te weten wat 
wel of niet werkt. De commedia dell’arte 
producties zijn voor mij altijd voorstellingen 
die gaan over de kromme lijnen, de imper-
fecties van de mens, het mislukken. Een 
kromme lijn is pas krom als je er een rechte 
lijn naast zet. Alleen die kromme lijnen 
spelen is niet grappig. Je krijgt pas humor 
als je de rechte lijn herkent. In de clowne-
rie heb je de august en de witte clown. In de 

KROMME EN RECHTE LIJNEN 
IN CIRCUS RONALDO
EDITH VANDE SCHOOR

CONTRAST IN DE 
THEATERTEKST
BERNARD SOENENS

CONTRAST TUSSEN PERSONAGES
Een theatervoorstelling ontwikkelt zich doorgaans als een clash 
tussen personages. Volkstheater, kluchten en commedia dell’arte 
werken daarbij met rechtlijnige personages: de bazige huisvrouw, 
de nieuwsgierige postbode, het verlegen buurmeisje, de bureau-
cratische agent, de bedrogen echtgenoot ...  De contrasten zitten 
dan meestal glashelder in het conflict tussen de personages. In de 
theaterteksten van Bertold Brecht vertegenwoordigen de perso-
nages meestal een hele maatschappelijke klasse – de arbeiders-
klasse, het patronaat – , waardoor ze symbool staan voor de grote 
verschillen in de samenleving.  
  
CONTRAST MET REGIEAANWIJZINGEN
Een auteur kan zijn intenties met een personage  verduidelijken 
door een repliek te laten voorafgaan door een regieaanwijzing.  
Die aanwijzing kan de regisseur/acteur helpen om de repliek te 
interpreteren en om te zetten in spel o.a. door het inbouwen van 
een contrast. Die aanwijzing kan je repliek in een verrassende 
richting sturen. Wat doe je als acteur/regisseur als de auteur  

“Ik ben zo gelukkig vandaag” laat vooraf-
gaan door een ‘stilte’, of door de aanwijzing 
'boos'.  Als regisseur/acteur kan je dit ofwel 
zo getrouw mogelijk opvolgen, ofwel de 
repliek een eigen invulling geven. Het is dan 
wenselijk in een eerste fase de regieaanwij-
zingen te negeren of gewoon te schrappen. 
Moderne auteurs houden het bij de zuivere 
theatertekst en houden zich ver af van 
regieaanwijzingen. De interpretatie is voor 
de uitvoerders. 

TEKST EN SUBTEKST
De tekst is van de auteur, de subtekst 
zoeken acteurs en regisseur uit. Een voor-
beeld uit ‘Chasse Patate’. “Neen, ik ben 
totaal niet op zoek naar een lief.” Aan het 
eind van haar repliek gooit Annie langdu-
rig een smachtende blik in het publiek, dat 
met een lachsalvo te kennen geeft de sub-
tekst begrepen te hebben.

Lees de laatste twee bladzijden van ‘Wie is er bang voor Virginia 
Woolf ’. Edward Albee geeft alle ruimte aan acteur/regisseur door 
ultrakorte replieken van één of twee woorden neer te pennen: 

“ ja”, “nee”, “ik weet niet”, “ik ook”, “echt?”. Liefst acht maal gaat 
aan de repliek een regieaanwijzing (stilte, pauze, na lang zwij-
gen) vooraf en voor de hele scène adviseert de auteur ook nog 
eens 'traag spel' ... Sommige bewerkingen van het meesterwerk 
van Albee zorgen voor een uitvergroting van het contrast door 
enkele van die ja-replieken om te zetten in “ ja.....nee....(stilte)”. 
Daaraan kan je een volledige leesrepetitie besteden. 

commedia dell’arte is dat de meester en de 
knecht. Dat is al een groot basiscontrast 
op zich. Onbewust zoek je in je personages 
bijna altijd een enorm contrast op. Diegene 
die de maatschappelijke lijn wil volgen en 
constant in de roos schiet tegenover de 
august of de knecht die daar nooit in slaagt. 
Het publiek ziet nu eenmaal graag de mens 
die mislukt. Al falend durft de clown zich-
zelf almaar meer tonen voor een publiek dat 
hem de kracht geeft om dat te doen. Onbe-
wust zoek ik dat contrast ook op in decors, 
rekwisieten, kostuums. Wij maken ook altijd 
een decor dat er niet als een decor uit-
ziet. Tijdens het bouwen ontstaan nieuwe 
ideeën. Hier wordt de voorstelling gewoon 
geschreven. Ook in de muziekkeuze is con-
trast ontzettend belangrijk. Voor een dolhi-
larische scène, bijna slapstick, kies je voor 

erg breekbare muziek. Een melancholieke 
trieste scène fleur je dan weer op met extra 
levendige muziek. Het zoeken naar con-
trasten gebeurt altijd onbewust en dat is 
maar goed ook. Anders wordt het te gefor-
ceerd en werkt het niet. Er is trouwens ook 
een enorme evolutie aan de gang. De jonge 
generatie wil het circus nieuw leven inbla-
zen. Er wordt volgens hen te veel gerepro-
duceerd. Toch blijven de oude technieken 
nog steeds werken. Dat merk ik zelf aan de 
herkenbaarheid bij het publiek. Artiesten in 
het buitenland krijgen voor deze métier nog 
meer erkenning. Als ik rondom mij kijk, heb 
ik het gevoel dat er voor de diepe wortels 
van de clowns en het circus geen interesse 
meer is. Tenzij juist wel bij het publiek. 
Hebben we niet allemaal een stille aanmoe-
diging nodig in het leven?”

Danny Ronaldo © Benny De Grove

'Wie is er bang van Virginia Woolf - Theater Erasmus © Marc Seeuws
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Regisseur Simon De Vos legt Shakespeares magistrale 
‘King Lear’ naast de context van de Europese Unie. 
Koning Lear wil zijn rijk verdelen. Maar de geest is uit 
de fles. Lear kan het niet meer opnemen tegen een 
jonge generatie die de legitimiteit van zijn rijk telkens 
in twijfel trekt. Als zijn jongste dochter zich tegen zijn 
idealen keert, ervaart Lear dit als het ultieme verraad. 
Simon De Vos regisseert en vertelt.

“King Lear, één van Shakespeares koningsdrama’s, 
is eigenlijk al een stuk van contrasten. Het hele per-
soonlijke verhaal van Lear en Gloucester speelt zich af 
tegenover de onheilspellende natuurelementen. Het 
tonen van de nietigheid van de mens in al zijn naakt-
heid, letterlijk en figuurlijk, impliceert veel leegte.  
Lear behoort net als zijn kompaan Gloucester tot de 
stichters van het eenheidsrijk. Wanneer zijn jongste 
dochter Cordelia zich tegen die idealen keert, laat hij 
de boel ontploffen. Een boeiend uitgangspunt.  
De bewerking van King Lear gaat zover als ze moet 
gaan. Ze is radicaler geworden dan ‘Romeo en Julia’ 
maar het is nooit de bedoeling geweest iets totaal 
anders te maken. Het verhaal van Europa en de lid-
staten, die plooien op zichzelf, heb ik geënt op dat  
van King Lear. Ook Lear stond op het punt zijn rijk te 
verdelen. Omdat Lear vooral gaat over macht heb ik er 
een politieke dimensie aan toegevoegd. Dit is sterker 
uitgewerkt zodat de verdeling van het rijk in de voor-
stelling nog wat uitgesteld wordt. Vincent Stuer was 
speechschrijver van de president van de Europese 
commissie José Manuel Barosso. Wij hebben een aan-
tal babbels gehad over de EU. Hij heeft mij geholpen 
met parallellen te zoeken tussen Lear en Europa.  
Je kan Lear zelfs  beschouwen als vluchteling. Bij het 
uitschrijven van de dialogen grijp ik regelmatig terug 
naar Lear, op andere momenten dan weer niet. Het 
verhaal van de Unie en Lear staan in constante dialoog 
met mekaar. Toch blijft de essentie van Lear overeind 
ook al is het een autonoom politiek verhaal.
Binnen dit nieuwe concept zit je samen met vorm-
gever, kostuumontwerper, dramaturg en wordt er 
doorgepraat tot we het gevoel hebben op dezelfde 
golflengte te zitten. Het moet kloppen en stroken met 
de inhoud. De personages, het verhaal, de scenografie 
krijgen een betekenis. 
De bedenking groeit: hoe meer ik het politieke luik 
doortrek, hoe sterker de metafoor en het absurde, dat 
ook in Lear zit, benadrukt wordt. Ook de scenograaf 

MODERN VERHAAL GEËNT OP EEN KLASSIEKER!

RADICALE BREUK  
MET HET VOORAFGAANDE
EDITH VANDE SCHOOR

gaat mee in het verhaal. Je vertrekt vanuit een eerder klassieke opstelling  
die tijdens de voorstelling radicaal omgegooid wordt als het rijk splitst.  
Deze situatie in het stuk is zo ingrijpend dat het scènebeeld ook totaal moet 
veranderen. Idem dito voor de kostumering. Vanuit een klassieke setting 
gooien we ook dit helemaal om. Ook omdat de lidstaten meer en meer op 
zichzelf bestaan. Deze radicale breuk is al een contrast op zich. Ook al ga je 
daar niet altijd bewust naar op zoek. Het ontstaat organisch, maar is daarom 
niet minder boeiend."
De voorstelling van ‘King Lear’ speelt in het Paleis in Antwerpen  
vanaf 9 november.

KING LEAR :

“Ik ben het beu! Beu, beu …  
Tatatata … Mijn rijk in drie!  
Wie krijgt het grootste stuk?  
Van één, van twee, van drie!  
Wie houdt het meest van ons?  
Komaan, vertel! En papa kiest.  
Ik houd mijn kroon.  
De rest kan mij niet bommen!”
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KURT VELGHE

TEGENSTELLINGEN

Iedereen is van de wereld, zong de betreurde Thé Lau ooit. In dat 
lied doet hij een oproep om de verschillen tussen mensen niet 
negatief te bekijken, maar positief. Al te vaak leiden contrasten 
tussen mensen tot negatieve uitlatingen, terwijl die ongelijkheden 
ons net zo uniek maken. Ook in het theater moeten we op zoek naar 
verschillen. Contrasten werken, zijn interessant.

Het Zwevegems Theater brengt ‘Ginds, tussen de netels’ van Dimi-
tri Verhulst, in een regie van Debbie Crommelinck. De eeuwenoude 
vete tussen de Muermansen en de Delfosses bereikt haar hoog-
tepunt in dit stuk en leidt uiteindelijk tot een noodlottig einde. De 
voorstelling opent bijzonder krachtig met de introductie van beide 
protagonisten als waren het tegenstanders in een bokswedstrijd. 
Op de tonen van ‘Ziet em duun’ van Van Echelpoel betreden beide 
kemphanen de scène en proberen het publiek op te zwepen. De 
prachtige beelden, de schitterende openingsscène, het krachtige 
spel van de hoofdacteurs en het magistrale einde maken dat dit 
stuk nog een tijd blijft nazinderen tot in de bar en ver erna.

OPENDOEK en Théâtre 2000 sloegen de handen in elkaar en  
gingen aan de slag met een stuk van Arne Sierens. Patrick Mahieu 
en Philippe Lepez creëerden, samen met een bonte groep acteurs 
‘Een zwaar klotefeestje/Une sacrée putain de fête’. Dit vertelt  
het verhaal van een feestje dat op zijn einde loopt. De drank  
heeft rijkelijk gevloeid en de gemoederen raken verhit.  
Ook dit stuk leunt sterk op de contrasten tussen de personages. 
Allerlei soorten mensen komen binnen op het feestje en net die  
verscheidenheid leidt tot al dan niet dramatische situaties.

Samen met Jos Dom schreef Jeroen Logghe zijn afstudeervoor-
stelling ‘Loge 5B’. Deze monoloog gaat over een ouder wordende 
acteur die niet overweg kan met de jongere generatie acteurs. De 
prachtige tekst en het wondermooie, zij het theatrale, spel van 
Logghe maken van deze voorstelling een must-see voor iedereen 
die van theater houdt. Logghe houdt het publiek aan zijn lippen 
gekluisterd en weet zich zelfs te redden als zijn kostuum op een 
bepaald moment hopeloos in de knoop draait. Het contrast tussen 
de oudere acteurs, voor wie het métier van het hoogste belang is, 
en de jongere generatie, voor wie emotie het belangrijkst is, komt in 
deze monoloog mooi tot uiting.

Een gedurfde creatie is ‘Una casa cascata’ van Hanafubuki. Een 
grotere tegenstelling dan dit kan je bijna niet krijgen. De ‘acteurs’ 
plaatsen kleine figuurtjes (huisjes, mensjes, stenen, enz.) in een 
landschap gecreëerd met zand. En dit op een gigantisch speelvlak. 
De eerste vraag die zich stelt, is hoe je dat in godsnaam ‘toont’ aan 
een publiek. Zonder bril, bedoel ik. Hanafubuki is een jonge kunst-
groep die, naar eigen zeggen, magisch realistisch objecttheater 
maakt. Een danseres beweegt over de scène met een grote bol op 
haar schouder. Ondertussen wordt een miniatuurdorpje gebouwd. 
Dit wordt gefilmd en simultaan geprojecteerd op een scherm ach-
teraan op de scène. Er worden mooie beelden gecreëerd, zoals de 
zon die op- en ondergaat boven Stonehenge of het brandend huisje 
in het miniatuurdorpje. Alleen is het als toeschouwer niet altijd 
even duidelijk waar men naartoe wil. 

Het voorbije seizoen bracht ons weer heel wat mooie theatervoor-
stellingen en liet zien dat wij, amateurs, tot heel wat in staat zijn. Vaak 
is het verschil met het professioneel theater heel klein, vaak ook 
heel groot. Moeten wij echter het professioneel theater evenaren of 
nabootsen of is het net die tegenstelling die ons drijvende houdt. 

WIM VAN LEEMPUT

DE VREK
KLASSIEKER GEFILEERD

Zou jij je zoon verplichten om te 
huwen met een weduwe waar hij 
totaal niet van houdt? Of je dochter 
doen trouwen met een veel oudere 
man van wie ze walgt, allemaal 
om zelf financieel beter te worden? 
Waarschijnlijk niet, maar uiter
aard kennen we allemaal wel een 
gierigaard die we daartoe in staat 
achten.

Die herkenbaarheid gebruikt Molière om 
rond zijn vrek Harpagon komische situ-
aties te creëren, als het even kan in een 
extreem uitvergrote versie. Zo heeft Har-
pagon zijn amoureuze  zinnen gezet op 
Marianne, de geheime geliefde van zijn 
zoon Cleante. Het enige wat Harpagon nog 
dwars zit, is de bruidsschat. Dat wil zeg-
gen: het gebrek aan bruidsschat, want het 
meisje is van lage afkomst.
Ook de dochter van Harpagon heeft haar 
liefdesproblemen. Haar hart is veroverd 
door Valère, de intendant van Harpagon. 
Zijn afkomst is onbekend en een huwelijk 
tussen de twee zal net als bij Cleante nooit 
de goedkeuring van Harpagon krijgen.
Om onder het juk van zijn vader uit te gera-
ken, wil Cleante geld lenen. Via zijn eigen 
huisknecht en enkele andere tussenper-
sonen komt hij terecht bij een geldschieter 
die er niet voor terugdeinst om woekerta-
rieven aan te rekenen. De inhalige schurk 
blijkt zijn eigen vader te zijn en het komt 
tot een eerste confrontatie.
Wanneer Marianne op bezoek komt om de 
bruidsschat te bespreken tijdens een buf-
fet dat ook weer niets mag kosten, gedra-
gen Marianne en Cleante zich vreemd. Dat 
maakt Harpagon achterdochtig. Op slinkse 
wijze ontdekt hij de romance tussen de 
twee en tijdens een tweede confrontatie 
wordt Cleante het huis uit gezet.
De situatie lijkt onoplosbaar. Gelukkig is 
er in het theater de ‘deus ex machina’. De 
knecht van Cleante weet de geldkoffer van 
Harpagon te ontvreemden en hij wordt 

voor het blok gezet. Bovendien blijken Marianne en Valère beiden kinderen te zijn van 
edelman Anselme. Die dacht dat ze omgekomen waren bij een schipbreuk. Anselme keurt 
de huwelijken van de kinderen goed, belooft de kosten te dragen inclusief een nieuw kos-
tuum voor Harpagon, en aanvaardt dat de kinderen niets meekrijgen in hun huwelijk. Har-
pagon krijgt zijn spaargeld terug en hij blijft alleen achter met zijn fortuin.

GELEEND BIJ DE BUREN
De verhaallijn lijkt op het eerste gezicht ietwat slordig opgebouwd en een 'deus ex 
machina' doet vaak toeschouwers afhaken, maar toch blijft dit stuk hangen. Bovendien – 
en dat is misschien nog belangrijker – is het enorm geestig. Molière vertrekt van een klein 
menselijk kantje: de fixatie op geld. Dat vergroot hij enorm uit. Vervolgens laat hij daar 
typetjes op los die een verschillende status hebben. Uit die tegenstellingen ontstaat een 
explosieve cocktail die rechtstreeks op de lachspieren werkt. 
Om zijn komische situatie op te bouwen, heeft Molière zich ongetwijfeld laten inspireren 
door de typetjes uit de commedia dell’arte en de contrasten tussen die types. We zien 
dat ook terugkomen in zijn ander werk. Molière tilde hiermee de komedie naar een hoger 
niveau. Daardoor heeft hij enorm veel betekend voor de moderne (Franse) komedie en 
wordt hij gezien als één van de belangrijkste Franse schrijvers.

EEN VEILIGE INVESTERING
Het stuk kan heel klassiek worden opgevat, als een soort van tijdsdocument. Uitvoerders 
kunnen dan naar hartenlust pruiken en kostuums uit de kast halen. De ‘deus ex machina’ 
is hier onderdeel van de luchtige geschiedenisles.
Maar het stuk leent zich evengoed tot een tijdloze opvatting of een adaptatie naar 
vandaag. Uithuwelijken is een fenomeen dat nog steeds voorkomt in sommige milieus en 
culturen. En gierigaards zijn er overal en altijd. Wie aan het bewerken slaat en problemen 
heeft met de  'deus ex machina', kan deze schrappen. Doordat de geldkoffer gestolen is, 
zit Harpagon voldoende klem om hem tot andere gedachten te dwingen. Een Anselme 
met schipbreukelingen kunnen daartoe bijdragen maar zijn niet onmisbaar.
Post Scriptum aan de zuinige penningmeesters: voor het origineel moeten geen auteurs-
rechten betaald worden.

ZIJ REVEN AL EERDER DE INKOMGELDEN BINNEN:
Kunst en Geest (Westerlo) - De Brug (Monickendam) - Collectief Decorum (Berlare) - 
 Volharding (Halle) - Berk en Breem (Hechtel-Eksel).

Una Casa Cascata - Hanafubuki © Jacques Perneel

De Vrek - Kunst en Geest (Westerlo) © Johan Wynants



12 1313

Circus Figuurth © Katleen Clé

Five Easy Pieves © Phile Deprez

De Engelse Punch gooit zijn Baby midden het publiek en 
slaat zijn vrouw terwijl het publiek het uitschatert van 
de pret! In het figurentheater wordt flirtend gespeeld met 
de dood.In de spektakels met Siciliaanse marionetten in 
Palermo of het Indische epos ‘Mahabharata’ en ‘Rama-
yana’ vallen vele lijken en lijkt de strijd tussen goed en 
kwaad nooit voorbij. In China verslaat Sun Wukong, 
koning van de apen, de dood waarna hij in opstand komt 
tegen de hemel om volle onsterfelijkheid te verwerven. 
Bijzonder scherp gaat Beeldsmederij DE MAAN om met 
de dood in ‘Kleine Rode Eva’: zowel in het sprookje als in 
het echt gebeurde verhaal sterven Oma maar ook Eva …

Suggestief geweld, al dan niet overgoten met een scheut humor, 
is al eeuwen terug te vinden in het beeldend theater. Niet met 
het doel om het publiek – vaak kinderen - onrustig of angstig te 
maken. Kijk maar naar een heldenepos: niemand laat een traan 
voor de gemaakte slachtoffers.
In elke mythe komt ouderdom, ziekte, oorlog en geweld voor. Wel-
licht heeft dit spel te maken met het onvermijdelijke waar elk van 
ons voor staat: onze sterfelijkheid.
Claude Simon, Nobelprijswinnaar literatuur, drukte het zo uit: ”Het 
aanschijn van de dood moet een karikaturaal aspect van Pulci-
nella (figuur uit de commedia dell’arte n.v.d.r.) hebben.”

De pop is door het manipuleren verbonden aan het leven. Zonder 
beweging is het een levenloze acteur, een beeld. Met beweging 
verrijst ze en symboliseert onsterfelijkheid. 
Een populaire legende beweert dat het schaduwpoppenspel werd 
uitgevonden tijdens de regeerperiode van de zevende keizer Han 
Wu Di (156-87 v.C.). Na de dood van zijn favoriete concubine werd 
Wu Di geholpen in zijn verdriet door haar schaduw op een gordijn 
te projecteren. De rouwende keizer geloofde dat het de geest van 
zijn geliefde was. In het traditionele Engelse Punch of Portugese 
Dom Robertospel haalt de dood het nooit: hij wordt geridiculi-
seerd. En terwijl men in Mexico de Dag der Doden viert met skelet-
poppen is bij ons de duivel en de hel in het poppenspel gedeletet. 
Duivel en Pietje de Dood hebben hun karakter verloren …

Toen DRAAD-poppentheater uit Roeselare de voorstelling ‘Kleine 
Sofie’ bracht, over een meisje met kanker, werd duchtig overlegd 
over het slot. Kan je het publiek met het wrange gevoel van een 
gestorven meisje de zaal uit sturen? Dood is immers dood. Nee 
dus … Dankzij de kracht van het figurentheater kwam er voor 
elkeen een aannemelijk einde: Sofie nam na haar dood met haar 
vrienden giechelend en grapjes makend afscheid in een stijgende 
luchtballon … 

En toch schrikken velen, ook programmatoren, terug omwille van 
het delicate thema. 
Jammer,  want in het poppentheater geldt die ene waarheid: Dood, 
waar is je overwinning? 

ALAIN VERHELST

SPELEN MET DE DOOD

Antitheater in het theater, het is een contradictie die meteen 
vragen doet rijzen. Waarom wil een kunstenaar een voorstelling 
maken en presenteren in een theaterzaal, terwijl hij of zij zich 
liever niet bezig houdt met al te veel theatraliteit? Een antwoord 
zoeken op deze vraag leidt al snel naar het oeuvre van een van de 
hedendaagse meesters van het antitheater: Milo Rau. In zijn zoge-
noemde ‘historische re-enactments’ doorbreekt hij de illusie van 
het theater en weigert hij de toeschouwer mee te nemen in een 
droomwereld die zorgt voor vervoering en catharsis, maar zorgt 
daarentegen voor wrevel, ongemak en zelfs ergernis.

In een interview met NRC Handelsblad beschrijft Rau het als volgt: 
“In een theaterzaal mag je er twee uur niet uit. Het licht gaat uit en 
je móét je tot de materie verhouden.” Hoewel hij ‘theater tegen 
het theater maakt’, weert hij niet elke vorm van theatraliteit, maar 
het blijft beperkt tot enkele kleine ingrepen die veeleer middel zijn 
dan doel. Het gebruik van contrast en tegenstellingen zijn hier een 
duidelijk voorbeeld van. Of het nu gaat om Raus ‘Breivik’s State-
ment’ of ‘Five Easy Pieces’, de contrasterende elementen zorgen 
voor een verandering van perspectief. Ze maken de toeschouwer 
alert en zijn bedoeld om het maatschappelijk bewustzijn aan te 
wakkeren. Rau noemt zijn stukken niet voor niets ‘Lehrstücke’. 

In ‘Five Easy Pieces’ staat de zaak Dutroux centraal, maar dan 
gespeeld door kinderen. Ze vertolken verschillende rollen, 
behalve deze van Marc Dutroux zelf. Een stuk over één van de 
grootste pedofilieschandalen van België door kinderen laten 
spelen, lokt meteen reactie uit. Naast de vraag of een derge-
lijk opzet niet leidt tot sensatiezucht, rijst ook de vraag hoe de 
acteurs omgaan met het thema. Is het geoorloofd om kinderen 
in een dergelijk stuk te laten spelen? Hoe dan ook, is het voor de 
toeschouwer onmogelijk om de opzet van de voorstelling weg te 

wuiven. Raus manier van werken opent tegelijkertijd het debat 
over gevoelige kwesties waarmee we als maatschappij worste-
len. De nationale en internationale trauma’s die Rau in zijn werk 
behandelt, zijn vaak ook gebeurtenissen waar veel theatermakers 
aan voorbij gaan. 
De setting voor deze gevoelige kwesties is altijd een sobere (soms 
zelfs opzettelijk saaie) scenografie en regie. Rau brengt een ruwe 
en arme vorm van theater, waarin het reële primeert. Grote dra-
ma’s kunnen volgens zijn visie niet op een grootse, theatrale 
manier worden getoond. Er is geen ruimte voor pathetiek en the-
atraliteit, want die zouden de werkelijke impact van collectieve 
trauma’s enkel teniet doen. Ook in ‘Breivik’s Statement’ zien we 
Raus' typische onderkoelde, realistische stijl. 

In deze voorstelling brengt actrice Sacha Ö. Soydan woord voor 
woord het pleidooi dat Anders Breivik hield in het gerechtshof, 
een langdradige speech die zijn ideeën blootlegt. Enerzijds krijgen 
we een inkijk in zijn verstoorde visie op de wereld, anderzijds zien 
we hoe sommige van Breiviks ideeën (mits milderende toon) wor-
den gerecupereerd in een huidig politiek discours. De regisseur 
speelt met de verwachtingen van het publiek door een vrouw met 
Duits-Turkse roots op te voeren als Anders Breivik. Ze brengt geen 
gepassioneerd betoog, maar lijkt met gelatenheid (al kauwend 
op een kauwgom) en dedain haar tekst te brengen. De inhoud van 
de tekst past bij het idee dat we hebben van Anders Breivik, maar 
het beeld dat we er bij krijgen, spreekt dat tegen. Deze verwar-
ring zorgt ervoor dat we aandachtiger luisteren naar de tekst. We 
zijn ons meer dan anders bewust van de opzet van het stuk en de 
artistieke keuzes. Rau toont hiermee hoe een vervreemdingsef-
fect vandaag nog steeds kan werken, telkens voorzichtig balance-
rend tussen theater en politiek manifest. 

ANTITHEATER zorgt voor  
wrevel, ongemak en ergernis.

'BALANCEREN TUSSEN  
THEATER EN POLITIEK MANIFEST'

ELINE VAN DE VOORDE
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JEF MELLEMANS

DE ‘MOEILIJKE’ VOORSTELLING

Twee jaar op rij is Katrien Vanreusel 
met haar groep tegen die ‘moeilijke’ 
voorstelling opgelopen,  die tweede 
voorstelling na een goede première, of 
die van vrijdag na een week niks, of die 
van zondagnamiddag … Als de energie 
wat inzakt, zaken fout lopen … "Heb je 
daar tips of trics voor?" vraagt ze. Elke 
amateur kent dit verschijnsel, maar wat 
doe je eraan? 

Vooreerst, wie noemt dit de ‘moeilijke’ 
voorstelling? De makers of het publiek? 
Heb je al een toeschouwer horen zeggen 
dat een voorstelling moeilijker, slechter, 
is dan de première? Hij kan niet vergelij-
ken. Voor hem is een voorstelling goed of 
slecht. Het leeft dus in het hoofd – en de 
ervaring – van de makers. Misschien moe-
ten we er dan maar wat minder aandacht 
aan besteden? We spelen toch voor dat 
publiek? 

Maar vanwaar komt dan dat vervelend 
aanvoelen? Wellicht is er een zekere 
deconcentratie, het was de eerste keer 
goed, dus zal het nu wel vanzelf lopen. 
We zijn dan bij die tweede start iets 
minder geconcentreerd, houden min-
der de focus, met slordigheden en fout-
jes tot gevolg. Misschien is een acteur/
actrice wat opgepept door het enthou-
siaste applaus van het premièrepubliek 
en gaat hij/zij wat overdrijven. Mis-
schien besteden we als collega best 
wat meer aandacht aan de speler die 
een eerste negatieve reactie opving, 
hopelijk niet van een medespeler. Mis-
schien waren onze verwachtingen voor 
de première niet echt hoog, en schrok-
ken we van het ‘mirakel’ bij de premi-
ère. Hadden we dan niet beter een paar 
try-outs ingelast? Hebben we bij het 
repeteren voldoende rekening gehou-
den met de mogelijke reacties van ons 
publiek? Spelen we wel met een zoda-
nige techniek dat we ‘weten’ hoe een 
publiek zal reageren, of laten we ons 
drijven op de emoties van het moment? 
Schrikken we dan van het (hopelijk) 
positieve resultaat en voelen we ons 
bevestigd in onze poging? De ervaring 

leert echter ook dat niet iedereen die-
zelfde emotionele ingesteldheid altijd 
zomaar kan oproepen … Emoties zijn 
moeilijk beheersbaar, techniek is beter 
controleerbaar! Die lastige ervaring 
heeft dus vaak te maken met de manier 
waarop we hebben gerepeteerd. Is er 
rust en zekerheid bij de aanvang van 
de generale week, dan zijn de meeste 
voorstellingen meestal van eenzelfde 
kwaliteit. 
Natuurlijk is een premièrepubliek anders 
dan een doorsnee publiek. Ook zij wil-
len genieten van ‘die eerste keer’. Ook 
zij ervaren dat ze een geboorte meema-
ken. Wie zou dan niet applaudisseren? 
Het moet al heel slecht of controversi-
eel zijn om het publiek op zijn minst stil 
te houden. Supporters willen ons (soms 
te) veel vergeven. Misschien is een vrij-
dagavond publiek ook iets kritischer. We 
hebben toch een week de tijd gehad om 

onvolkomenheden bij te schaven? Zij zijn 
minder tolerant voor slordigheden. Het-
zelfde geldt min of meer voor zondagna-
middag. In plaats van een namiddagdutje 
verplaatst het publiek zich naar de toneel-
zaal. Daar mag wel iets tegenover staan … 
Alle middelen om ons publiek vooraf in de 
beste stemmig te brengen zijn dus wel-
kom. Niets is te gek.
Het sterkste middel schuilt hier echter 
bij de acteur. Is hij honderd procent klaar 
voor de opdracht? Is hij uitgerust voor die 
tweede opvoering, of heeft hij zijn succes 

tot laat in de nacht gevierd? Vond hij het 
niet meer nodig om tijdens die week zon-
der voorstelling, toch nog even met zijn 
vertolking bezig te zijn? Beschouwt hij die 
tussenrepetitie als een welgekomen gele-
genheid voor een hoofdzakelijk komisch 
intermezzo? Blijft hij zich bewust van de 
techniek die hij hanteert om zijn perso-
nage gestalte te geven? Wil hij zich telkens 
opnieuw als een deel van de groep gedra-
gen? Is hij bereid door zijn spelen en zijn 
voorbereiding zijn medespeler te helpen? 
Kent hij de zwakke momenten in zijn eigen 
rol, en wil hij die corrigeren? Niet met extra 
alcohol, of een opwarming die hij anders 
ook niet doet, maar door controle van zijn 
techniek. Kan hij telkens opnieuw voor 
elke voorstelling de juiste concentratie, de 
ideale focus vinden? …
Alle middelen van een groep om bijvoor-
beeld slechts één avond te spelen in het 
première weekend, of de vrijdag  of zon-
dag te vervangen door een dinsdag of 
donderdag, of weet ik veel in de program-
mering, hebben alleen nut als ze helpen 
voor ons uitgerust zijn of voor de con-
crete wens van ons publiek. 
Een voorstelling is niet moeilijker dan 
een andere, als we ze samen op dezelfde 
manier als alle andere voorbereiden. De 
rest is interpretatie.
Misschien moeten we gewoon geloven 
dat er geen moeilijke voorstelling bestaat, 
alleen een goeie of een slechte.

KURT VELGHE

DON QUICHOT
Realiteit vs verbeelding

In 1605 publiceerde Don Miguel de Cervantes deel I en in 1615 
deel II van zijn spraakmakende roman ‘De vernuftige edelman 
Don Quichot de la Mancha’. Het wordt nog altijd de eerste 
moderne roman genoemd omdat hier niet gewerkt wordt met 
een klassieke vertelstructuur. Het staat ook bekend als één van 
de grappigste verhalen ooit. De edelman Alonso Quijana werpt 
de melancholische last van het gezond verstand van zich af en 
trekt, vergezeld van zijn trouwe schildknaap Sancho Panza, de 
wereld rond als dolende ridder om alle onrecht in de wereld recht 
te zetten. Het spreekt voor zich dat dit verhaal vaak de basis is 
geweest voor een toneelstuk, een film, een dansvoorstelling, enz.

In 1959 schreef Dale Wasserman een toneelstuk genaamd  
‘I, Don Quixote’. Hij vond dat hier wel meer mee te doen was en 
maakte er een musical van met als titel ‘Man of La Mancha’. 
Sinds de première op Broadway in 1965 werd het al meer dan 
tweeduizend keer opgevoerd. In 1972 werd de musical verfilmd 
onder dezelfde titel met in de hoofdrollen Peter O’Toole, Sophia 
Loren & James Coco. Nu nog worden toneel- en filmbewerkingen 
gemaakt van het beroemde boek. Denken we maar aan het pro-
ject van Terry Gilliam. Al meer dan twintig jaar probeert hij zijn 
kijk op het verhaal te verfilmen.

Het verhaal van Don Quichot is een ode aan de verbeelding, iets 
waar wij theatermensen toch zo hoog mee oplopen. In het boek 
staat de knotsgekke Don Quichot in schril contrast met zijn 
domme knecht Sancho Panza. Don Quichot volgt zijn droom. Hij 
wil koste wat het kost een dolende ridder zijn. Sancho volgt zijn 
meester en blijft hem onvoorwaardelijk trouw, hoewel ook hij zijn 
bedenkingen heeft bij de mentale toestand van zijn meester.

Voor Klakkeboem (Zwevegem) maakte Johan Depaepe een eigen 
bewerking van het boek, losjes gebaseerd op ‘De Man van La 
Mancha’. Centraal staan zoals altijd Don Quichot, Sancho Panza 
en Aldonza. Om te werken, moeten echter ook de andere perso-
nages goed ingevuld worden: de herbergier, Sanson Carrasco, de 
padre, Pedro de muilezeldrijver, enz. In een film is het iets makke-
lijker om ieder personage zijn moment te geven. Daarvoor dienen 
close-ups of beelden waarin enkel dat personage te zien is. In 
theater moeten de taferelen zo geënsceneerd worden dat ieder 
personage zijn ‘moment de gloire’ heeft.

Toneelkring Wij uit Lebbeke en Theater Antigone uit Kortrijk maak-
ten ook een eigen, absurde bewerking van het originele verhaal. 
Antigone doet dat met kansarmen in hun wijkproject en creëert 
bij momenten prachtige beelden. Toneelkring Wij focust zich 
vooral op de vriendschap tussen Don Quichot en Sancho Panza.
Het naar de scène brengen van dit verhaal vraagt behoorlijk wat 
van een groep. Don Quichot en Sancho Panza moeten elkaar 

perfect aanvullen en de chemie tussen Don Quichot en Aldonza 
moet duidelijk voelbaar zijn. Als je ‘De Man van La Mancha’ wil 
creëren, moet je als regisseur ook naar een creatieve oplossing 
zoeken om een duidelijk onderscheid te maken tussen de gevan-
genis en de open wereld van La Mancha. Maar ook in het verhaal 
van Don Quichot zelf moet een keuze gemaakt worden. In hoe-
verre laat je de waanbeelden van Don Quichot zien? Of reken je 
gewoon op de sterkte van de acteurs?

Het verhaal van Don Quichot is een verhaal vol contrasten: het 
contrast tussen Don Quichot en Sancho Panza, tussen Aldonza 
de hoer en Dulcinea de muze, tussen de droomwereld van Don 
Quichot en de echte wereld, om er maar enkele te noemen. Dat 
alleen maakt dit tijdloze verhaal de moeite waard om te bren-
gen. Bovendien is het thema nu nog altijd brandend actueel: stop 
nooit met dromen, laat je verbeelding de vrije loop en geniet met 
volle teugen van het leven!

REKEN NIET OP HET 
‘MIRAKEL’ VAN DE 
PREMIÈRE!

Iedereen Don Quichot - Klakkeboem © Carlo Verfaille
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“Toen ik pas op het toneel stond, zeiden men-
sen tegen me dat ik goed was omdat ik er niet 

uitzag als een amateur. Toen ik in het vak zat, 
schreven critici dat ik goed was omdat ik de 

indruk gaf dat ik een amateur was gebleven.”

Ugo Tognazzi  (Italië 1922-1990) 
acteur – regisseur – scenarioschrijver

OPVALLEND

Spotgeesten – De Reynaertghesellen
© Christophe Ketels
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MAGISCHE KERSTWANDELINGEN IN LAARNE EN WESTERLO
IN LAARNE
Van 8 tot 23 december kan je een unieke en geanimeerde rondgang meemaken in het kas-
teel van Laarne, voor de gelegenheid helemaal ondergedompeld in een adembenemende 
kerstsfeer. Gekke elfjes, knappe prinsen en mooie prinsessen, maar ook een mysterieuze 
ijsgraaf en natuurlijk de kerstman zelf zorgen voor een meeslepend verhaal van ongeveer 
zeventig minuten.
Deze kersttoer is het best geschikt voor kinderen vanaf vier jaar maar ook ouders en groot-
ouders kunnen genieten van het verhaal, de magie en de rondleiding doorheen het kasteel. 
Slot van Laarne, Eekhoekstraat 5, 9270 Laarne

IN WESTERLO
Van 7 tot 23 december in Westerlo belooft het een sprookjesachtige tocht te worden, 
langs ongekende hoekjes en gangen. Beleef samen met de kerstelfjes een spannend 
verhaal en ga mee op zoek naar het magische sprookjesboek. Een onvergetelijke kasteel-
wandeling voor groot en vooral voor klein.
Ook hier is de toer best geschikt voor kinderen vanaf vier jaar maar ook absoluut te genie-
ten voor ouders en grootouders.
Kasteel de Merode, Polderstraat 51, 2260 Westerlo

Met steun van OPENDOEK  
organiseert Historalia Productions 
een hartver warmend kerst spektakel  
in en rond het kasteel van Laarne. 
En in het kasteel van Westerlo is 
men al aan de derde editie toe.

Bestel je tickets via www.kerstmagie.be

VIER JAAR AMATEURTONEELHUIS
(2012-2016)

EDITH VANDE SCHOOR

HONDERD SOORTEN GRIJS

Beschikken we over voldoende budget om ons een ont
werper te permitteren? Of denken we pas in een later 
stadium na over het gepaste kostuum en duiken we dan 
op de verkleedzolder. Beslist alleen de regisseur en is er 
van ontwerpen geen sprake?
Toegegeven, hoe vroeger het personage in het kostuum 
kruipt, hoe vlugger de rol een diepere dimensie krijgt.
We laten Lies Van Assche aan het woord, een kostuum
ontwerpster pur sang, die het klappen van de zweep kent. 

“Elke regisseur is anders, vertelt Lies. In ‘Glowing icons’ van Jan 
Fabre, die zelf kunstenaar is, was de acteur ook vormgever van zijn 
eigen personage en ontwierp dan mee zijn eigen kostuum. Ivo Van 
Hove en scenograaf Jan Versweyfeld zijn al jaren een echte combi 
die hun vormgevingsconcept al duidelijk afgetekend hebben voor 
je als kostuumontwerper start. Binnen dat globale concept kan je 
natuurlijk nog allerlei kostuumvoorstellen doen. Ivo kiest er bij-
voorbeeld voor om zijn ‘Romeinse tragedies’ te laten afspelen in het 
hedendaags politiek forum. Dan ga je je verdiepen in de dresscodes 
van hedendaagse politieke figuren. Hoe zijn die gekleed? Welke kie-
zers willen ze bereiken met hun doelbewuste imago? …
Ideeën ontstaan meestal vanuit de theatertekst, repetities, dra-
maturgisch en artistiek vooronderzoek. Een goed kostuumont-
werp geeft informatie en de verbeelding van het publiek wordt 
geprikkeld. Contrasten maken tussen vorm, personages en beeld 
zijn opties maar geen wetmatigheid. Je speelt bijvoorbeeld ‘Het 
Gezin van Paemel’ in de kledij en het decor van die tijd. Voor mij 
is dat zelden interessant. Als je in een voorstelling hiervoor kiest, 
dan krijg je al vlug een één op één verhaal. Als vormgever probeer 
je er voor te zorgen dat er een spanningsveld ontstaat tussen de 
acteur en zijn kostuum. De creativiteit zit in het geduldig obser-
veren van mensen en dingen en dit hertalen tijdens een ontwerp-
proces. Het geduldig observeren is een eerste stap om een goede 
kostuumontwerper te worden, en zoiets kan iedereen leren. 
Als kostuumontwerper kan je de acteur helpen door parallel met 
zijn personage mee te denken of ook soms diametraal er tegen in 
te gaan. Een extravert personage bijvoorbeeld dat er volgens de 
tekst kleurrijk moet uitzien, kan ook een donkere kant hebben. 
Daarvoor kiezen in het ontwerp zou dan interessant kunnen zijn.
Het is dan zaak om goed te blijven communiceren met elkaar 
zodat acteurs niet hun kostuum gaan spelen. Tijdens het repeti-
tieproces blijf je als ontwerper voortdurend afwegen en balan-
sen maken tussen alle parameters die samen deze voorstelling 
maken. Als je met het hele team de juiste balans hebt gevonden, 
dan is de kans al groter dat dit een boeiende voorstelling zal zijn.  
Het is geen toevalligheid, maar een continue proces van afwegen 
en reflecteren.
Er wordt dikwijls beweerd dat er geen budget is in de amateur-
sector. Maar in het professionele circuit maken we nog meer dan 
vroeger producties met weinig materiaalbudget. De loonkost 
is in de professionele sector het grootst en dus het duurst. Dat 
is een factor die in het amateurcircuit meestal wegvalt. Ik denk 
vooral dat in de amateur sector het noodzakelijk is dat acteurs en 
regisseurs wat ‘taliger’ worden in het specifiëren van hun noden 
rond hun personages en het kostuumontwerp.  Het verzamelen 
van heel veel beeldmateriaal bij een bespreking is al een stap om 
elkaar beter te begrijpen en ‘beeldtaliger’ te worden. 
Een voorbeeld van slechte communicatie is als een regisseur tegen 
een acteur zegt, ik wil een grijs kostuum voor jouw personage … Er 
zijn honderden verschillende soorten grijze kostuums … dus is het 
moeilijk om enkel met die info het juiste kostuum te vinden.”

(INTERVIEW MET LIES VAN ASSCHE)

Toneelhuis maakte een digitale publicatie van vier jaar 
samenwerking met OPENDOEK en Antwerpse theater
groepen. Een lijvig overzicht met alle deelnemende gezel
schappen, de geselecteerde voorstellingen, foto’s e.d. .

De bedoeling van het project was de werelden van het professio-
nele theater en het amateurtheater op een creatieve en stimule-
rende manier samen te brengen.

Toneelhuis stelde  haar expertise, medewerkers, infrastructuur, 
technische uitrusting en repertoire ter beschikking van deelne-
mende groepen uit Antwerpen en brede omgeving. Deze onder-
steuning  resulteerde voor de deelnemende amateurs in een  mooi 
aanbod  aan repertoirekeuzen, coaching en opleidingen, met als 
kers op de taart: spelen in de Bourla-schouwburg. 

Aan het eind van het amateurTONEELhuis project was de con-
clusie unaniem: wie de aangeboden kansen greep, beleefde een 
boeiende ervaring en kreeg een andere kijk op theater. Het pro-
fessioneel theater is dus een meerwaarde voor het amateurthe-
ater. Het is uitkijken naar een volgend project. Misschien werkt  
amateurTONEELhuis ook inspirerend voor professionele huizen in 
andere regio's. 
Een digitale publicatie biedt een overzicht van alle deelnemende 
groepen en geselecteerde voorstellingen, rijkelijk aangevuld met 
beeldmateriaal over de vier edities heen. 
http://webdoc.toneelhuis.be/amateurtoneelhuis

beide foto's: Caligula - Cie Schmaltz amateurTONEELhuis © Johan Wynants
beide foto's: Glowing Icons - Jan Fabre © Lies Van Assche
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Loop niet weg! Technologie vloekt niet met 
theater. Het vervangt theater niet. Het is 
alleen een extra middel om ons verhaal nog 
meer boeiend te vertellen. Het hoeft zelfs 
geen sciencefiction te zijn.

Technologie in theater kan gaan van kleine 
ingrepen, als het incorporeren van soci-
ale media, maar ook ‘livestreaming’, of nog 
complexer ‘virtual reality’ en ‘augmented 
reality’. Hoe ingewikkelder de technologie, 
hoe moeilijker om het zelf toe te passen. 
Hoor je het donderen in Keulen? Geen 
probleem, er zijn verscheidene organisa-
ties en projecten waar je terecht kan voor 
inspiratie en informatie. Zo organiseert 
Cultuurconnect de inspiratie dag Digit-up. 
Daar kan je ontdekken hoe je creatief kan 
omgaan met bepaalde technologieën. Ook 
het nieuwe project IMPACT onderzoekt hoe 
nieuwe technologieën in de podiumkun-
sten aan bod komen. Gewoon eens gaan 
luisteren en vragen stellen.

Wil je een voorbeeld? In 2015 creëerde 
NTGent in samenwerking met CREW het 
stuk ‘Absence’ over de tsunami van 2011 
in Japan. De makers probeerden met wis-
selend succes theater en technologie te 
versmelten. In dit stuk gebruikten ze ‘Aug-
mented Reality’, dat is een beeld van de 
werkelijkheid gecombineerd met compu-
terelementen, en ‘3D Motion Capture’ of 

ELINE VAN DE VOORDE

JELTE VAN ROY

‘Mocap’ waarbij bewegingen van mensen 
zijn gefilmd en worden omgevormd tot rea-
listische animaties. Dat krijg je te zien op 
het podium.  Dat klinkt ingewikkeld, maar 
daarvoor bestaan de perfecte programma’s. 
Volgens CREW is “hun ‘Scientific Fiction’ 
een methode die de toekomst zichtbaar 
maakt door nieuwe digitale mogelijkheden 
in het heden te ontsluiten, te bevragen en 
alternatief te benutten.”  Klinkt zeer revolu-
tionair! “Wait and see”, zegt de Vlaming.

Hoewel deze projecten interessant zijn 
om te volgen, is het voor de meeste gezel-
schappen onmogelijk om deze op dit 
moment zelf toe te passen. Maar er zijn ook 
voorbeelden waar meer courante technolo-
gie wordt gebruikt. Zo creëerde KOPERGIE-
TERY met ‘As the crow flies’ een ‘livestream’ 
voorstelling. Op een podium in Schotland 
stond de maker van het stuk, Greg Sinclair, 
vergezeld door twee beeldschermen. Tij-
dens de voorstelling zag je op die schermen 
via livestream acteurs op twee verschil-
lende locaties. Eén van die locaties was de 
KOPERGIETERY in Gent, waar twee jonge 
acteurs in de voorstelling speelden. Ze 
waren dus deel van de voorstelling zonder 
fysiek aanwezig te zijn. Het publiek dat de 
voorstelling via ‘livestreaming’ bekeek, kon 
kiezen tussen verschillende schermen: het 
podium in de theaterzaal, de twee externe 
locaties, een beeld van het live aanwezige 

THEATER EN TECHNOLOGIE

publiek, of een combinatie van alle. Hoewel 
het nog geen evidentie is om dit te realise-
ren, is het wel een techniek die ons al meer 
vertrouwd is.

Een nog meer gekende technologie is die 
van de sociale media. In 2012 lieten Rabih 
Mroué en Lina Saneh al zien hoe je hier cre-
atief mee kan omspringen in de voorstelling 
‘33 tours et quelques secondes’. Over de 
zelfmoord van een fictieve Libanese activist 
lieten ze simpelweg de technologie aan het 
woord. De gebeurtenis werd verteld aan de 
hand van sociale media, telefoongesprek-
ken, nieuwsberichten, die op verschillende 
schermen te volgen waren. Er kwamen 
geen acteurs aan te pas. Soms was het wat 
voorspelbaar,  sms, prikbordbericht, tele-
foon en reportage komen telkens terug, en 
een technische panne – stroomonderbre-
king – verstoorde de première. Een voorstel-
ling als deze kiest radicaal voor technologie, 
maar geeft zo ook weer hoe belangrijk die 
technologie geworden is in ons leven. 

Het is iets waar we ook in theater alert voor 
moeten zijn. Wat zijn de voor-  en nadelen 
van technologie? Hoe gaan we ermee om 
in theater? Mag technologie de overhand 
nemen of wordt het dan eerder film en  
animatie dan theater? 

WANNEER EEN SOUNDSCAPE  
ALS MUZIEK IN DE OREN KLINKT

Wat doe jij als een film te spannend wordt? Ik stop mijn 
vingers in mijn oren. Maar ik blijf kijken. Geluid gaat 
rechtstreeks naar mijn hart. Ik vermoed dat het beeld 
eerst een kleine omweg langs mijn brein maakt.

In theater gebeurt het de laatste jaren meer en meer dat ook de 
muzikale ontwerpers volledige vrijheid krijgen om hun creativi-
teit los te laten. Waar vroeger muziek in een voorstelling enkel 
een ondersteunende rol toebedeeld kreeg en op zijn minst een 
melodie moest hebben, kan een soundscape alle kanten uit. Een 
soundscape is letterlijk een klanklandschap, een breed palet aan 
klanken en geluiden waarin zich nog een verhaal afspeelt, een 
soort van bijkomend decor. En net zoals muziek doet, maakt het 
de theaterbeleving of de kijkervaring intenser.
‘Tourniquet’ van Abattoir Fermé blijft mij bij omwille van de 
soundscape: drie dansers op een podium in een woordeloze voor-
stelling. Drie geesten in een huis met niets dan muziek en beeld 
om het verhaal te vertellen. Ik herinner mij dat het stuk mij naar 
de keel greep zoals dat nog nooit gebeurd was. Het was de manier 
waarop Pepijn Caudron, ofwel Kreng, zijn score had gecreëerd die 

mij omver blies. 
Zijn soundscape bestond uit louter sfeer, geluiden en klanken, 
flarden uit tv-programma’s, lijntjes uit oude liedjes en totaal 
onverwachte klankassociaties. Dit was helemaal geen muziek. 
Of toch? Wanneer wordt muziek eigenlijk een soundscape? Is een 
soundscape ook muziek?

PEPIJN, WAT IS HET VOLGENS JOU?

“Ik vind dat soundscapes ook muziek zijn. Die scheiding is nogal 
arbitrair. Kijk, of beter - luister, bijvoorbeeld naar 4’33” van John 
Cage. Dat is een soundscape. Maar omdat Cage uit het circuit van 

componisten komt, wordt dat tot klassieke muziek benoemd. Ter-
wijl dat stuk nu net het archetype van een soundscape is. Vanaf 
het moment dat je klank organiseert, of dat nu harmonisch is, of 
ritmisch, of melodieus, of puur textuur, maak je muziek en ben je 
aan het componeren.”

BEN JE DAN MUZIKANT OF GELUIDSONTWERPER?

“Ik heb er heel lang over gedaan om een juiste definitie te vinden. 
Maar ik ben er uit: ik ben een componist. Ik ben geen muzikant. Ik 
kan aan een piano gaan zitten en een thema ontwikkelen, maar ik 
werk dat thema dan op zo’n manier verder uit dat ik het zelf niet 
meer kan spelen.”

WAT KAN EEN SOUNDSCAPE VOOR JOU BETEKENEN IN EEN VOORSTELLING?

“Vooral de immersie vind ik belangrijk aan een soundscape. Een 
goede soundscape creëert een universum dat op zijn beurt een 
alternatieve realiteit creëert. Ik geloof niet gemakkelijk een the-
atervoorstelling waarin weinig of geen geluid zit. Het zijn de the-
atrale parameters zoals kostuum, licht en geluid die een andere 
wereld kunnen oproepen. Lang geleden was ik verbijsterd door de 

muziek van Eavesdropper bij ‘Aars’ van Luk Perceval. 
Dat vond ik werkelijk bombastisch, in de goede zin van 
het woord. Men zegt wel eens dat een goede score er 
een is die niet opvalt. Zever. Geluid mag af en toe echt 
overpakken en brutaal ‘in your face’ blazen. Ik vind dat 
heel schoon als dat gebeurt. 

HOE GA JIJ TE WERK?

Er zijn twee manieren waarop ik een voorstelling score: 
soms verplaats ik mij in het personage en schrijf ik van 
daaruit. Dan vergemakkelijkt de sound de identificatie 
voor het publiek. Maar evengoed – en dat doe ik vaak 
voor Abattoir Fermé – vertrek ik vanuit de omgeving. 
Dan geef ik de omgeving een geluid. En door dat te doen 
plaats je het publiek samen met de personages in die 
omgeving. Beide opties zijn legitiem. Ik heb bij het schrij-
ven van muziek voor film het gevoel dat je bijna altijd 
vanuit het personage moet vertrekken. Terwijl in theater 
die keuze vrijer is, omdat de mensen daar live zijn, in die-
zelfde ruimte. Bij film wordt er door de montage constant 

gesprongen tussen verschillende ruimtes.”

Tijs Bonner, toevallig of niet de neef van Pepijn Caudron, is even-
eens sounddesigner en helemaal begeesterd door muziek en 
geluid. Hij verwoordt het als volgt wanneer ik hem vraag waarom 
hij doet wat hij doet: “Als sounddesigner heb je de vrijheid om de 
wereld groter te maken dan hij is. De combinatie van techniek, 
geluid en muziek, dat ben ik. Ik amuseer me rot.”

DAT IS TOCH WAARVOOR WE HET ALLEMAAL DOEN: ONS ROT AMUSEREN, TOCH?

Klinkt als muziek in de oren!
As the crow flies - Greg Sinclair, Imaginate en KOPERGIETERY © Jassy Earl

Tourniquet - Abattoir Fermé © Stef Lernous
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TIPS BIJ REKWISIETEN
ERICA VAN HYLCKAMA

Alles, werkelijk alles, wat je op het toneel doet en toont, 
heeft betekenis. Ook de rekwisieten die je gebruikt. 
Kies dus kritisch!

• Zet het publiek niet op een verkeerd spoor.  
Als King Lear een gsm bovenhaalt, Trigorin uit ‘De Meeuw’ van 
de Russische Tsjechov het tijdschrift OP&DOEK openslaat, ... 
stelt het  publiek zich vragen die er niet toe doen. Tenzij je het 
stuk natuurlijk naar hier en nu verplaatst. 

• Gebruik zo min mogelijk rekwisieten. Less is more. Speelt je stuk 
zich af in een salon? Stouw dan het toneel niet vol met kranten-
manden, schilderijen, bloempotten, vazen, ...  Een abstrahering 
van het concept salon is met weinig materiaal geloofwaardig 
voor het publiek.

• Gebruik geen rekwisieten 'als illustratie'.  
De werkelijkheid hoeft niet gekopieerd te 
worden om boeiend toneel te maken.

• Gebruik geen rekwisieten als je er niks 
mee doet of als ze geen betekenis heb-
ben, want betekenis krijgen ze toch.  

• Denk aan ons milieu en koop rekwisieten 
in de Kringwinkel, ...  Het is meegenomen 
dat je materiaal 'een leven' heeft gehad, 
een geschiedenis én het is vriendelijker 
voor de portemonnee van de vereniging.

• Gebruik rekwisieten niet op ‘ambigue’ 
wijze.  Als je een sigaret bovenhaalt, 
maar doet alsof je ze aansteekt en dus 
rookt zonder rook, denkt het publiek 
onvermijdelijk: “Ah ja, hier mag volgens 
de wet niet gerookt worden.”  Je bent ze 
'kwijt'.  Herschrijf dus beter je tekst in de 
lijn van intenties.  Waarvoor dient dat 
roken? Een vlucht, een verslaafdheid? 
Dan zijn er andere mogelijkheden. 

• Kies rekwisieten in de juiste kleur en van 
het juiste materiaal. Een rekwisiet zegt 
veel over het personage. De bic van non-
kel Ben is een andere dan de vulpen van 
mijnheer de advocaat.

• Rekwisieten kunnen ook een symboli-
sche waarde hebben. In een leeg decor 
staat in het eerste bedrijf alleen een 
rode roos, daarna een witte en daarna 
een lege vaas ... Het publiek pikt de 
bedoeling wel op.

• Spelen zonder rekwisieten heeft ook risico’s.
 > Rekwisieten zijn letterlijk en figuurlijk een houvast. Zonder  
  rekwisieten staan je acteurs min of meer in hun blootje ...  Een  
  boeiend gegeven, maar het mag niet ten koste van het spel gaan.
 > Bij heel wat stukken zijn rekwisieten onontbeerlijk om je verhaal  
  verteld te krijgen. Als twee vriendinnen zich bezatten op café  
  is het niet direct een meerwaarde als ze geen glazen wijn hebben.

 Wel of geen rekwisieten blijft een belangrijke regiekeuze!

Ben je gek op acteren, zingen, dansen,  
entertainen, presenteren,  kortom  
om op scène te staan dan kan het 
Nieuw Theaterhuis ook voor jou  
een oplossing zijn.

Naast de organisatie van een intern  
en externe programmatie hebben wij 
ook een gloednieuw en eigen artiesten-
bureau. Iedereen die in zijn vrije tijd 
wil optreden of dagdagelijks zijn brood 
wil verdienen met optreden kan bij ons 
terecht. Wij verkopen uw talent en voor 
je het weet wordt je overal herkend.

Uw logo op onze publiciteit?  
Ook dat kan.
Contacteer ons vandaag nog.

Geranium Pelargonium Graveolens - TG Ipso Facto © Karel De Puysseleir

Dobbel shift - Koninklijke Toneelgroep Streven © Dirk Vermeylen
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4
Evenmin wereldschokkend is de enscenering van ‘Edward II’ van 
Christopher Marlowe in het National Theatre van London. Het lijkt wel 
een kostuumstuk met alle verwijzingen naar de tijd van de 16e eeuw. Zie 

de vrouw, zie de kroon van de koning. Ook de belichting is een beetje ‘ama-
teuristisch’. Als het geheel maar voor iedereen goed zichtbaar is … En bekijk 
de drie treden waarop de troon kan staan, ze zijn bekleed zoals we dat in veel 
parochiezalen zien; proper, maar niet echt ‘koninklijk’ … Maar waar – ook in 
deze voorstelling – normaal het rijke gordijn hangt, zien we nu de achterzijde 
van decorpanelen. En zien we geen hedendaagse kledingstukken opduiken? 
Is de haardracht typisch voor die periode? Dat kan toch maar alleen een 
aanzet zijn tot ‘interpretatie’? Kan het niet wat duidelijker? Natuurlijk wel. 
In ‘Edward II’ is er nergens sprake van een ballonnetje. Dit is hier het meest 
opvallende (enige) rekwisiet. Dit is de alarmbel voor het publiek. “Dames en 
heren, we geven commentaar op ons eigen spel, let dus op!” Doe het ballon-
netje weg en we krijgen een wat sukkelachtig decor. Edward II is een king met 
een lichte scepter …

5
Willen we het contrast nog wat groter maken? Kijk dan hoe 
Laurent Pelly in 2012 ‘Macbeth’ van Shakespeare neerzette 
in het Théâtre National de Toulouse. Het kleine volwassen 

mannetje zit op een veel te grote witte stoel. Het is een beeld dat 
sindsdien ettelijke keren werd gebruikt om de kleinheid van het 
personage letterlijk gestalte te geven. Hoe geraakt hij daar trou-
wens op zonder kleerscheuren? Conform de rechte lijnen van de 
stoel is ook de hoge en sterke belichting langs alle kanten afge-
sneden, zodat we een echt vierkant krijgen. De iets zwakkere spot 
frontaal verlicht extra het gezicht. De ruimte is omzoomd met tel-
kens een rechte stenen muur. Macbeth zit opgesloten in zijn eigen 
wereld. Deze hyper duidelijke enscenering loopt het gevaar ofwel 
te simplistisch te zijn, of te clichématig, of weinig boeiend als hier 
verder in het stuk niets meer mee gebeurt. Je kan je toch niet ont-
trekken aan de vraag hoe hij van die stoel geraakt? Die handelin-
gen (op en af) zijn cruciaal in een goede scenografie. 

3
‘Een bekend werk is ‘Eindspel’ (1958) van de Iers-
Franse schrijver Samuel Beckett (1906-1989).  
Een scenograaf krijgt hier niet veel ruimte. Vier 

personages evolueren in een vrijwel verlaten ruimte 
met een deur en twee ramen, met de blinde Hamm in 
zijn rolstoel, de manke Clov die ronddoolt, en de zo 
goed als overbodige ouders van Hamm, Nagg en Nell 
in twee vuilnisbakken. Je wordt in de eerste plaats 
geconfronteerd met de vraag ‘waar?’ Waar zet ik de 
rolstoel? Waar de deur? Waar de ramen? En waar de 
vuilnisbakken? De opstelling hier lijkt logisch en vrij 
klassiek. Doordat er twee ramen zijn, krijg je een soort 
evenwicht, één links, één rechts, en dus de stoel te 
midden. Verder denkend komen de deur en de vuil-
nisbakken elk aan een kant, anders gaat mijn decor 
‘overhellen’ naar één zijde. Die parallelle opstelling ver-
wijst ook naar het uitzichtloze van een afgebakend schaakbord. Aangezien de 
dynamiek meestal van links naar rechts loopt, komt de deur rechts. De cen-
trale lamp maakt het geheel nog wat meer luguber, net als de toch wel hoog 
geplaatste kleine ramen. En je zit al bij de vraag ‘hoe? De drie treden lopen 
weg van het centrum, de deur draait naar binnen en de grijze wanden lijken 
uit beton. Een vrij eenvoudig decor, dat toch de illusie van gevangenis sugge-
reert. Het hoeft niet altijd wereldschokkend te zijn!

5

3
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.

DE REALITEIT VAN  
DE VERBEELDING
& SCENOGRAFIE

JEF MELLEMANS

We zoeken naar voorbeelden, uitvoerbaar en betaalbaar 
voor een doorsnee amateurgezelschap.

1

4

2

1
Soberheid is het voornaamste kenmerk in de scenografie van 
‘De Getemde Feeks’ in het Residenztheater van München. 
 De hoofdpersonages staan dicht bij elkaar voor een grijze 

achtergrond waarvoor de regen naar beneden gutst. De hoge 
belichting zorgt ervoor dat de bewegende druppels een soort 
van mist suggereren. Wie iets van fotografie kent, weet dat dit 
te maken heeft met de sluitersnelheid en de grotere diafragma 
opening. Hier bereik je dit effect door wat oefening of … veel 
geluk. Je krijgt die mooie verticale opwaarts gerichte lijn door 
de belichting loodrecht van boven naar beneden, de naar boven 
gerichte gezichten, de gelijke grijze, donkere kledij, en het naar 
achter geschoven kleed van de actrice. Ondanks de intieme pose 
van beiden krijg je zo toch een monoliet blok. De afwezigheid van 
rekwisieten en de sober gehouden vloer met aarde bedekt waarop 
de regendruppels opspatten, versterken de toch wat trieste 
sfeer. Die vloerbekleding is een vaak vergeten element in vele 
ensceneringen.

2
Dat je voor ideeën niet altijd ver van huis moet gaan zoe-
ken, bewijzen we met dit beeld. Miet Warlop (° 1978) is een 
artieste uit Torhout die haar visueel werk toont in de drie-

hoek Gent, Berlijn en Brussel. In 2004 won ze de Franciscus Pycke 
Jury Award en de ‘residence prize’ voor Young Theatre Work. In 
augustus dit jaar nodigde BOZAR haar uit om een performance 
te brengen. Ze was daar te bewonderen met o.a. dit beeld onder 
de naam ‘Horse. A man, a woman, a desire for adventure’ … Een 
vrouw te paard rijdt van ons weg. Maar als je goed kijkt, zie je dat 
het paard geen paard is, maar een man (vrouw) met naakte benen 
en op hoge hakken. Alleen de staart en de zithouding van de rui-
ter doen ons aan een paard denken. Of hoe onze verbeelding zijn 
eigen realiteit creëert. In een tijd dat het teksttheater wat inboet 
op de scène, kunnen dergelijke performances wel inspirerend wer-
ken. En dan spelen licht en geluid hier nog geen rol … (Zij was ook 
te gast bij het Kaaitheater.)
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OOSTENDE 2017
EEN LANDJUWEELFESTIVAL IS MEER DAN WAT VOORSTELLINGEN NA ELKAAR.
DOMINIC DEPREEUW 

Het Landjuweelfestival trekt dit 
jaar naar Oostende. Betekent dat 
gewoon dat de bestaande festival
formule wordt gekopieerd en 
geplakt op de Stad aan Zee, met  
een herfstig strand als extraatje? 
Of is er toch meer aan de hand …  
en op het strand?

Oostende wordt de tweede halte nu het 
Landjuweelfestival is beginnen rondrei-
zen. Sinds dat rondtrekken wordt er gepro-
beerd om een diepgaande dialoog aan te 
gaan met de stad waar het festival neer-
strijkt. Dat gebeurt met een reeks speci-
fieke projecten en samenwerkingen. 
In Oostende wordt het Landjuweelfestival 
zo ook een beetje een podium voor lokaal 
talent, een beetje Open Monumentendag, 
maar natuurlijk vooral een genot voor wie 
houdt van theater (aan zee).

Hier enkele manieren om als bezoeker  
Oostende en het Landjuweel te 
herontdekken. 

THEATERREPERTOIRE
Niet alleen de voorstellingen bieden een kans om theaterteksten te ontdekken. 
Twee keer tijdens het festival is er ‘Stuklezen’: een bijzonder gezellige manier 
om repertoire te leren kennen. Met geïnteresseerden zetten we ons rond de 
tafel om samen hardop een stuk te lezen. Iedereen leest daarbij een of meer-
dere rollen. Op een speelse manier komt zo het stuk tot leven. Daarna wordt 
nog even doorgepraat over wat we net hebben gelezen en dat levert gewoonlijk 
boeiende gesprekken op. Wie komt deelnemen aan ‘Stuklezen’ ontdekt boven-
dien alweer een heerlijk stukje Oostende, want we zitten in galerie ‘Beausite’, 
een prachtig pand met kunstgalerie en restaurant aan de zeedijk.

TWEE (T)HUIZEN, ÉÉN GIDS
Wie echt Oostende op een helemaal andere manier wil leren kennen, moet op 
stap met een van de bijzondere gidsen van dit project. In samenwerking met 
FMDO zijn fiets- en wandeltochten uitgewerkt die tegelijk een vertelling zijn. 
Nieuwe Belgen die in Oostende zijn aangespoeld, leiden je langs de plekken in 
Oostende die hun aandacht op de een of andere manier hebben getrokken. En 
dat zijn niet de voor de hand liggende toeristische sites. Op die verrassende 
locaties vertelt de gids je verhalen. Over Oostende, over hun vroegere thuis-
land en over hoe die twee wel, of juist niet op elkaar lijken.

WORDS ’N JAZZ
Was je ooit in Oostende, dan ken je zeker de Koninklijke gaanderijen, de zui-
lengalerij langs de zeedijk. In het pand helemaal aan het begin van de gaan-
derijen bevindt zich Vrijstaat O. Dat is het enige kunstencentrum aan de zee. 
Voor het landjuweelfestival komen hier slam poetry en jazz samen. Bovendien 
zal er zowel muzikaal als tekstueel behoorlijk wat worden geïmproviseerd. 
Hier moet je je gewoon laten meenemen door de flow van de gedichten en van 
de muziek die op elkaar inspelen, begeleid door het ruisen van de zee.

INSPIRATIE – IMPROVISATIE - INTERPRETATIE
Nog een plek waar dingen samen komen, is de bibliotheek Kris Lambert in 
Oostende, op zich trouwens een knap modern bibliotheekgebouw. 
Hier gaat de Theaterbib op ontdekking naar verschillende manieren om met 
theatertekst om te gaan. Dat gebeurt aan de hand van gesprekken met  
theatermakers en schrijver, maar ook met de hulp van het improvisatiethe-
ater. Veel improvisatietheater is namelijk niet zomaar voor de vuist weg iets 
spelen, maar vertrekt van bestaande teksten om daarop voort te bouwen.
Wie naar de repertoiremiddag komt, krijgt een staaltje te zien van hoe dat in 
zijn werk gaat.

DE KERN VAN HET JUWEEL
Het festival biedt nog een boel andere verrassende activiteiten. We noemen 
de ruilbeurs om kostuums en attributen met elkaar te delen, de Octaafprijs, 
dat is de uitreiking van Oostende cultuurprijzen, en natuurlijk de hoofdzaak: 
de Landjuweelselectie zelf. 
Uit tachtig kandidaturen heeft een onafhankelijk selectiecomité uiteindelijk 
acht voorstellingen gekozen die je tonen wat voor moois het amateurtheater 
zoal kan bieden. 
Kortom het Landjuweelfestival in Oostende wordt een totaalbeleving die je 
blij gezind en met heel wat verse proviand voor de geest opnieuw het land 
laat intrekken.

LANDJUWEELFESTIVAL IN OOSTENDE 
VAN 1  T.E.M. 5 NOVEMBER
INFO EN RESERVATIE: LANDJUWEEL.OPENDOEK.BE

KWAMEN ZIJ NOG ÉÉNMAAL WEER …
CC De Grote Post, waar de meeste voorstellingen van het festival spelen, heeft samen 
met OPENDOEK gezorgd voor een creatie die tijdens het Landjuweelfestival voor het 
eerst wordt vertoond. Theatermaakster Ineke Nijssen ging daarvoor aan de slag met 
amateurspelers uit Oostende en omgeving. Het resultaat wordt een theaterwandeling 
doorheen het prachtige gebouw van De Grote Post. Terwijl je allerlei onverwachte hoek-
jes en kantjes ontdekt van het fascinerende bouwwerk, ontmoet je ook de personages. 
Ze lijken bewoners van eenzelfde dorp. Ineke Nijssen heeft de spelers veel vrijheid gege-
ven in de zoektocht naar hun personage. Daarbij is ook veel gewerkt met improvisatie om 
materiaal te verzamelen. Op het einde van de voorstelling komt alles samen in een feest-
maaltijd die helemaal de mist in gaat. 

Liv Laveyne, programmator van De Grote Post, over de komst van het Landjuweelfesti-
val naar Oostende: “Het cultuuraanbod in Oostende is op een aparte manier gegroeid. 
Decennialang, tot rond het jaar 2000, was de stad min of meer verstoken van heden-
daagse cultuur. Dan zijn er kort na elkaar allerlei initiatieven gekomen als Theater Aan 
Zee en Vrijstaat O. Tot die tijd kwam het cultuuraanbod hoofdzakelijk vanuit het ver-
enigingsleven. Ook vandaag telt Oostende nog heel wat koren, fanfares, toneel kringen 
en dergelijke meer. Voor ons is het dus logisch om het Landjuweelfestival daaraan te 
koppelen.” 

De Grote Post zet uit zichzelf al sterk in op amateurkunsten. Theater gezelschappen van 
liefhebbers kunnen er repeteren en spelen. Enkele jaren geleden was er in het cultuurcen-
trum ook al het project ‘VERS’, waarbij amateurgezelschappen en een school aan de slag 
gingen met tekst van Tom Lanoye.

Liv Laveyne: “De Grote Post is blij om nu het Landjuweelfestival te mogen ontvangen. Het 
geeft het CC en het Oostendse publiek de kans om te ontdekken wat er leeft op het vlak 
van amateurtheater in de rest van Vlaanderen. Zo kan het CC zijn werking rond amateur-
kunsten nog opentrekken.”

Kaatje is verdronken © Dirk Verbeeck Kwamen zij nog éénmaal weer... - Ineke Nijssen, De Grote Post & OPENDOEK © Kirby Hallemeesch Pygmalion - Hoogspanning © Bart Poels

Kaspar © Margo Carton

Nachtelijk Symposium Theater Krakeel © Theater Krakeel

De Naam - Pronk © David Hamal

Show - tg Bit © Bart Salembier
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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.
Alle besproken teksten kan je ontlenen via www.theaterbib.be

AALEXIS DESIRON, BASTIAAN MALCORPS

RE 
PER 
TOIRE

Een man leeft al te lang bij zijn moeder, een verbitterde, vulgaire, gescheiden vrouw. Zij klampt zich 
aan hem vast op een haast incestueuze manier. Hij heeft een reeks liefjes die één na één gekeurd en 
afgekeurd worden. Na haar overlijden ontmoet hij zijn enige echte jeugdliefde. Het toeval brengt hen 
samen aan een project op een eiland. In een hevige uitbarsting van gevoelens bekennen ze mekaar 
dat de liefde nooit weg was, dat ze wat rest van de toekomst samen willen beleven. 
Tot hij een foute opmerking maakt, een foute handeling stelt. Hij is al die jaren emotioneel blijven stil 
staan door zijn hebberige moeder. Ze gaan uiteen zonder groet. Zal ze terugkomen?
Een fijne, delicate schildering van het soms rauwe  thema. Geschreven in ongekuiste dialecttaal, die 
zich overigens moeiteloos in andere dialecten laat overzetten. Een machtig stuk dat een ervaren 
acteur vereist. Een absolute must voor de fijnproever!
(AD)

“Jij, houdt je hier buiten. Jij geeft niets om je vader, en ik wil geen tompoes.”  
Ben is doodziek, maar niet van plan om te sterven in het hospitaal. En dus vlucht hij naar huis, waar 
hij echter niet met veel enthousiasme wordt ontvangen. De keuken wordt verbouwd door zijn 
schoonzoon, zijn vrouw Sofie en dochter stonden op het punt te vertrekken naar de dierentuin, er 
zijn tompoezen maar geen lopend water om thee te zetten … Ben vlucht naar zijn slaapkamer, en 
even later verschijnt Heleen, zijn voormalige vriendin, waar hij al lang geen contact meer mee hoort 
te hebben.
De rol van Sofie, een vrouw die zwelgt in zelfmedelijden, en van Ben die zijn schuld lang en breed zal 
uitmeten, is een wonderlijk angstaanjagend creatuur, zoals enkel Annie M.G. Schmidt kan bedenken. 
Van haar jammerkreten over de tompoezen tot het slaafs volgen van de stijladviezen van Tine 
Varkevisser: deze rol is heerlijk smeuïg en onmogelijk om van weg te kijken.
(BM)

Leon, een  kunstschilder, laat zijn hoog begaafde pupil Raf kopijen maken van grote meesters als 
Vermeersch, Van Gogh, onder het mom van stijloefeningen. Wat Raf niet weet is dat Leon die werken 
als originelen doorverkoopt aan een stel ongure figuren, die ze op hun beurt voor grote bedragen 
naar China doorverkopen. Maar mooie liedjes duren niet lang …
In het atelier zijn grote kaders  opgehangen waarin, als levende schilderijen, zowel overleden als nog 
levende familieleden hun commentaar spuien op wat er zich in het atelier afspeelt.
Terwijl het stuk de draak steekt met een aantal minder fraaie aspecten van de kunstwereld, is vooral 
de vondst met de pratende, levende schilderijen een origineel komisch element.
Voor iedereen.
(AD)

“Dag God. Kijk nog eens goed naar het vogelbekdier… En ga je dan een potje zitten schamen.”
God heeft zijn schepping voltooid, en wilt afdalen naar de aarde. Een buikspreker en zijn pop 
merken dat ze niet voor altijd bij mekaar kunnen blijven. Een familie acrobaten moet nog 
wennen aan de nieuwe moeder, na het plotse overlijden van de vorige. En op het eind pro-
beert God tevergeefs een kom soep te krijgen in een verrassend muzikaal restaurant.
Peer Wittenbols schrijft onrustwekkende maar hilarische, kant noch wal rakende, maar 
altijd boeiend absurde jeugdstukken, en ‘Het Misverstandt’ (gebaseerd op Karl Valentin) is 
daar een bijzonder goed voorbeeld van. Met veel humor, maar ook met een stevige dosis hart
zeer. En eindelijk wordt er eens goed de waarheid gezegd over dat belachelijke vogelbekdier.
(BM)

Hilde Loeters

GRENSLAND

Moeders mooiste ...

MONOLOOG

1H

Annie M.G. Schmidt

ER VALT EEN TRAAN  
OP DE TOMPOES 
(1880)

TRAGIKOMEDIE 

3D 2H

Benjamin Sercu

CRAQUELÉ

Eerlijk duurt het langst ...

KOMEDIE

8H 4D

Peer Wittenbols

HET MISVERSTAND 
(2009)

6  TOT 22 SPELERS

ABSURDE KOMEDIE, VANAF 8 JAAR

Hij & zij

HET REGENT

JEF MELLEMANS

Het regent ...

Ja, het regent ...
Het regent ...

… in mijn hart.
‘k Weet niet.

Nat.
Koud ... En koud is niet goed.

Het regent ...
Soms wel.

Als  hij mals is … En veel … Veel druppels … Niet te tellen druppels …

Nee! Niet te tellen druppels! Straten, beken en schoenen vol …  
Ontelbaar … Zacht … en triest … Alleen natte koepels van paraplu’s …  
En volle beekjes, in de gootjes,  langs de borduren … Snel water met  

witte berichten … Snelle, witte, papieren berichten … Bootjes …

Have you ever seen the rain? 
The rain! Van Creedence Clearwater Revival … 

Regen heeft geen tijd. 
Nee! Regen valt al-tijd! Regen vloeit al-tijd! Regen maakt mij al-tijd triest …

Nee … Niet als  hij zacht is … En niet te koud … Of toch fris, als ik  
te warm ben … Panta rhei … Heraklitos … Of Plato? …  

Ik kan niet twee keer in dezelfde rivier stappen … 

Wie?
Ik … Twee keer in dezelfde rivier stappen? … Ik ben niet gek! Zegt u nu dat 

ik gek ben? Zegt u dat?

Dan denkt u dat ik gek ben? 
Dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd dat ik gek ben …  

Nooit … Geen regen, geen druppel, geen tijd …

Waar zit hij op? Onze tijd? 

Waarom zou u mij een taxi bellen?
Wat? … Stap ik nu een tweede keer in dezelfde rivier van al-tijd? … 

Maar dan ben ik … Dan ben ik toch … Dank u wel, dokter.

Ja?
Nee, ik denk niet dat het regent.
Ik zeg je toch dat het niet …
Oh. Het regent in je hart. En hoe voelt dat? 
Goed? … Niet goed? …
Ja. Maar is ‘nat’ goed of niet goed?
Nat en koud … Waarom is nat en koud niet goed?
En regen is niet goed?
Oh, wanneer?
Tel jij die druppels?

Lees jij die berichten? Heb je zo’n bericht al eens gelezen?
Welke ‘rain’?
Dat is van voor mijn tijd.
Geen tijd?
Altijd?

Zou jij dat willen?
Jij.

Maar nee! Maar als ik je zo hoor over regen en water en dezelfde rivier …

Maar nee! Alstublieft.

Oh, ja, de tijd. Ik denk dat het er weer opzit. Onze tijd. 
Dat weet je, ’t is tijd. Wij moeten ons daar heel strikt aan houden.  
Dus … Zal ik je een taxi bellen?
Maar ’t regent!

Ja.
 
Dag, meneer. De volgende!
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Een schrijver, een regisseur, de hoofdrolspelers en de componist van een nieuwe theaterproductie 
gaan per schip van Cherbourg naar New York. Ze leggen aan boord de laatste hand aan hun muzi-
kale komedie ‘De reis van de dodo’, al zijn ze er nog niet helemaal uit hoe dat stuk moet eindigen. De 
samenwerking belooft echter een stuk stroever te gaan lopen wanneer de jonge componist Adam 
merkt dat zijn geliefde, de actrice Natasja, haar affaire met haar tegenspeler toch nog niet helemaal 
opgeborgen heeft. Schrijver Turai ziet zijn hele productie zinken – tenzij hij de affaire deel kan maken 
van zijn script, en Adam ervan kan overtuigen dat hij Natasja betrapt heeft op niets meer dan een 
repetitie. Een steward die stuurboord niet van bakboord kan onderscheiden, en de nodige woelige 
wateren beloven dat allemaal echter niet gemakkelijk te maken.
Een komedie met scherpe dialogen en veel theatrale uitbarstingen.
(BM)

Lot Vekemans

GIF (2007)

Verlies snijdt diep.

1H 1D

Een echtpaar verloor hun zoon door een ongeluk. De jongen werd nog een tijd kunstmatig in leven 
gehouden. Ze waren aanwezig als de machine werd stil gelegd. Daarna waren ze onmachtig om hun 
leven terug op te nemen. Hij verliet zijn vrouw en bouwde elders een nieuw leven op. Ze ontmoeten 
elkaar terug na jaren.
In korte, soms zachte, soms snijdende maar steeds aangrijpende dialogen wordt geschetst hoe beiden 
zich nooit over de dood van hun kind hebben kunnen zetten. Zachte verwijten, begrip en onbegrip, hoop 
en onmacht, droefheid en verlangen naar nieuw, ongrijpbaar geluk. Steeds  sober en begripvol.
Een schitterende parel. Voor ervaren acteurs! Dit laat geen enkel publiek onberoerd .
(AD)

Kurt en Leen nemen een kort verlof in het vaderlijk huisje in de Ardennen. Kurt heeft terminale kan-
ker en heeft nood aan veel rust. Zijn broer Geert en schoonzus Nora komen op bezoek. Ze raken inge-
sneeuwd en afgesloten van de wereld. In het oog van de nakende dood geeft Kurt eindelijk toe aan de 
gevoelens die hij al jaren koestert voor zijn schoonzus.
Zonder ooit melodramatisch te worden is de kanker van Kurt steeds aanwezig op de achtergrond van 
het familie-uitstapje waarbij de toon toch steeds luchtig en relativerend blijft. Stilaan groeit bij Kurt 
de nood om alle remmen die hem in zijn goede dagen hebben beknot, los te gooien … 
Sterk, beklijvend, aangrijpend. 
(AD)

Drie mannen. Ze vormen samen een succesvol ping-pong ploegje dat het vandaag moet opnemen 
tegen rivaliserende ploegen. Verliezen betekent degradatie naar tweede divisie. Voor Erik, de leider 
van het ploegje, is dat ondenkbaar; zijn wereld zou instorten.
Buiten beeld wordt de wedstrijd gespeeld terwijl de mannen toekijken; ze gaan dus ook afwisselend 
buiten beeld en geven commentaar op het spel van de collega’s en de concurrentie, dan weer over 
mekaars motivatie, achtergrond en inzet. De spanning stijgt naarmate de punten geteld worden …
Gaandeweg wordt zo het privéleven van de drie in beeld gebracht; hun eenzaamheid, hun frustraties, 
hun doelloosheid in het leven. 
Een hoogst originele context om door te dringen in de psyché van drie totaal verschillende mannen. 
Voor fijnproevers.
(AD)

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

Simon Block

PING PONG 
NOT A GAME FOR BOYS 
(1995)

Is het leven doelloos?

PSYCHOLOGISCH DRAMA

3H

Tom Stoppard

EEN WOELIGE OVERTOCHT 
(1987)

De reis van de dodo

KOMEDIE

1D 5H

Mathias Sercu

DINEZ IN DE SNEEUW

Tussen kolder en kanker

2016

DRAMA

2D-2H

16 OPENDOEK-REGIO’S 
NAAR EEN NIEUWE DYNAMIEK
Vanaf 2018 is er geen provinciale werking van OPENDOEK meer, 
maar vinden de groepen en individuele leden elkaar terug in 16 regio’s.

Bekijk het filmpje over de nieuwe OPENDOEK-structuur op onze website:
www.opendoek.be/opendoek2018

LEGENDE

1. KUST
2. IEPER-DIKSMUIDE
3. KORTRIJK-WAREGEM
4. BRUGGE-ROESELARE
5. GENT-EEKLO
6. WAAS EN DENDER
7. AALST-OUDENAARDE
8. BRABANT-WEST

9. BRABANT-OOST
10. ANTWERPEN
11. RANDWERPEN
12. MECHELEN-LIER
13. KEMPEN
14. LIMBURG-NOORD
15. LIMBURG-MIDDEN
16. LIMBURG-ZUID
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