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¦ Theater aan Zee overschrijdt reeds de kaap van 150.000 bezoekers! Zo begint het
persbericht dat gisteren door Toerisme Oostende de wereld in werd gestuurd. Topper als
publiekslokker so far was volgens de dienst, niet zo verwonderlijk, het spektakel van Les
Commando’s Percu op het Klein Strand zaterdagnacht. Toerisme Oostende spreekt van
’15.000 laaiend enthousiaste toeschouwers’ voor de Franse voorstelling. Hoe groot het
aandeel ramptoeristen was – nieuwsgierig gemaakt door de waterschade na een nachtelijk
springtij (zie het interview met Francis Gahide op de keerzijde) – is evenwel niet becijferd.
¦ Van het openingsspektakel naar het slotfeest: sommigen doen daar een heel festival over;
in de TaZette is het een kwestie van seconden. Aanstaande zaterdag vindt dus het slotfeest
plaats, met om 20 uur (zou het lukken?) de bekendmaking van alle prijsbeesten in de
reeksen Jong Theater Werk en Jong Muziek Werk. Worden uitgereikt: de KBC-prijs ter
waarde van 2.500 euro; de International Young Makers Marathon Award; residentieprijzen
van TarTart en Toerisme, elk 7.500 euro waard, en de nog mysterieuze prijzen voor Muziek.

Zomerweer en polemieken: het is geen voor de hand liggende combinatie. Ofwel
worden alle mogelijke meningsverschillen uitgesteld tot het minder warm is en de
geestelijke concentratie het opnieuw wint van het fysieke – de redenering die de
meeste Vlamingen wijselijk volgen. Ofwel stookt diezelfde welkome warmte een
sluimerend meningsverschil juist op tot een temperatuur ver in het rood, en wordt
van de spreekwoordelijke mug een – Aziatische, Afrikaanse: u kiest zelf maar –
olifant gemaakt. In gazettenland bestaat daar al langer een accurate term voor:
‘komkommertijd’. Waar er eerlijkheidshalve moet worden aan toegevoegd dat die
opgeblazen meningsverschillen ook uitermate dankbaar zijn, meer bepaald om
de kolommen te vullen tijdens het slappe, nieuwsarme seizoen genaamd zomer.
Zo ook gisteren in De Morgen, en dus vandaag in de TaZette (wij zijn hier al
evenmin vies van een fris schijfje komkommer). De beminnelijke heer Pol Dehert,
naar eigen zeggen de ‘opleidingscoördinatorpodiumkunsten’ van het Rits in
Brussel – zou hij een spatie vergeten zijn? – reageerde op een eerder interview
met Luc Muylaert over onder meer de theateropleidingen anno 2004. In dat
bewuste interview breekt de festivalcoördinator van Theater aan Zee een lans
voor meer opvolging van eindejaarsprojecten enerzijds en minder druk op de
jonge makers anderzijds. Waarbij hij gelijk een positief en een niet zo positief
voorbeeld gaf: respectievelijk de opleiding in Maastricht en, oei, het Rits in
Brussel. En wat zegt de heer Muylaert daarover: ‘In Vlaanderen is het Rits de
grootste opleiding maar daar is de afstand tussen leerlingen en docenten groter.
Ook het contact tussen de verschillende opleidingen, zoals audiovisuele kunst en
drama, blijft beperkt.’ Boude uitspraken? Not really. Uiteraard is het normaal dat
de opleidingscoco van dienst zich dan lichtjes in zijn kruis getast voelt, en dat hij
daarop wil reageren, maar daar bleef het niet bij. Dehert Pol tikte en tikte en uit
de donkere onweerswolk boven zijn hoofd regende het termen als ‘onjuistheden’,
‘leugens’ en ‘onjuiste en valse beweringen’, met als doffe kriek op de verzuurde
slagroomtaart de insinuatie dat het opstappen vorig jaar van programmator Don
Verboven, een oud-student van het Rits, de waarschijnlijke verborgen agenda
achter de kritiek van Muylaert is. Dehert: ‘Is dit ordinair natrappen? Of getuigt het
gewoon van een totaal gebrek aan respect en professionele deontologie?’ Vlam.
Beste mijnheer Dehert, goede Pol, indien u niet wenst in het soort karikaturale
ruzie te belanden zoals onze ZaZa die hiernaast zo heerlijk heeft geschetst, kunt
u beter eerst een koude douche nemen alvorens de snoodaard L. Muylaert van
repliek te dienen. Bestudeert u rustig deze spitse cartoon, in het besef dat een
ruzie tussen de Kerstman en Sinterklaas altijd wel één zwarte piet ongelukkig
maakt. De zwarte piet in deze zijn de studenten, die hier niet beter van worden.
de Stationschef

Donderdag 5 augustus
UUR

GENRE

GEZELSCHAP

TITEL

LOCATIE

15.00

Theater

Ultima Thule

Stekezotvanu

Loods NMBS

6€

15.00

JTW

Havennomaden 2

3 voorstellingen

vertrek Fort Napoleon

6€

15.00

Film

Remember Marvin Gaye

Stationsbuffet

4€

15.00

JTW

Maarten Westra Hoekzema

Soms schrik ik van mezelf

Illusie

4€

16.00

Straattheater

Gifant

Hernest & Zamiel

walking act

16.00

JTW

Drie vrouwen van Ypsilanti

Malpertuis

16.15

Straattheater

Bongo & Co (Kenia)

Wapenplein

gratis

17.00

Straattheater

Bongo & Co (Kenia)

Wapenplein

gratis

17.30

JMW

Dez Mona

Fort Napoleon

18.00

Straattheater

Les P'tits Bras

Leopoldpark

19.00

Comedy

Arnout van den Bossche

Variététheater

8€

19.30

JTW

Maarten Westra Hoekzema

Soms schrik ik van mezelf

Illusie

4€

20.00

JTW

Havennomaden 2

3 voorstellingen

vertrek Victorialaan

6€

20.30

Masterprogramma

Trio Van Haverbeke en H Vanhove

Stationsbuffet

8€

20.30

Theater

Ultima Thule

Stekezotvanu

Loods NMBS

6€

20.30

JTW

Biedermann en Brandstichters

Malpertuis

4€

20.30

TaZ & de letteren

Aerts, Jantar, Ruëll, Roose

Celtic Ireland

6€

21.00

Muziektheater

Braakland/Zhebilding

Lev

Victorialaan

8€

21.00

Theater

Cirq

La Loteria

Postgebouw

8€

21.30

Comedy

Arnout van den Bossche

Variététheater

8€

21.30

JTW

Stadsnomaden 2

2 voorstellingen

vertrek F&C paleis

22.00

TaZ - Journaal

Academie Antwerpen - DKO

TeeZee

Café Koer

22.30

Theater

Wennie Deruyck

Osvald

Illusie

22.30

Koerconcert

Moiano

23.30

TaZ-journaal

Academie Antwerpen - DKO

00.30

Clubconcert

Born in the barn

TeeZee

PRIJS Dagk

Hanneke Paauwe doet het ook in Oostende

4€

4€
gratis
x
x

x
x

6€

x

gratis
6€
gratis

Café Koer

gratis
6€

Vrijdag 6 augustus
11.00

kindertheater

Completely Mad

11.30

Jong Muziek Werk

Slevensnevels

Riddershow, Paard Toe

Leopoldpark

14.30

Familietheater

Villanella

potloodmoordenaar/portretterie Victorialaan

6€

15.00

Muziek/Danstheater

Tirasila

Slachtwerk

Loods NMBS

8€

15.00

Winnaars TaZ '03

Ontroerend Goed

Exsimplicity

de Illusie

6€

15.00

Film

Remember Marvin Gaye

Stationsbuffet

4€

15.00

Jong Theater Werk Stadsnomaden 1

3 voorstellingen

vertrek Postgebouw

15.00

Straattheater

Cameleon Comic Theatre

Hugo

walking act

gratis

15.30

Straattheater

Stichting Strangelove (NL)

Wapenplein

gratis

16.00

Jong Theater Werk

16.00

Straattheater

Gifant

16.15

Straattheater

17.00

Straattheater

17.00

Muziektheater

Braakland/ZheBilding

Stationsbuffet

gratis
4€

6€

Biedermann en Brandstichters

Malpertuis

Snot en neus

walking act

gratis

Bongo & Co (Kenia)

Wapenplein

gratis

Bongo & Co (Kenia)

Wapenplein

gratis

Victorialaan

8€

Lev

4€

Een zeemeermin uit Brussel

x

gratis

Café Koer
Stationsbuffet

Uitverk

x

x

x

Bestaat er liefde zonder tongzoen? En is een verboden liefde
nodig om te overleven? Hanneke Paauwe is een gapend gat,
een wak in het ijs. Een spons. Een Duitse hoelahoep die de
genaamde Eddie leegdrinkt met haar ogen en haar vragen.
Gisteravond in café Het Slachthuis. Mooi op het parcours tussen
de loods van de NMBS en uw locale feesttent. Tegen
sluitingstijd laat de bazin haar rolluik open zodat ze mijn fiets in
de gaten kan houden en aan de toog een stamboom vaste
klanten en Eddie. Een postman met binnendienst. Al zestien
jaar lang. Sorteert fluitend de brieven die de leesmachine
uitspuwt. Bandwerk. Een losgeslagen tanker. We maken hem
wijs dat Hanneke uit Duitsland komt, dat wij geen koppel zijn
maar elkaar wel graag zien. Daar moet hij over nadenken. Maar
hij gaat zijn kans. Als een trainende sporter alle kneepjes van de
stiel open en bloot op tafel. Hij steelt kussen van haar wang,
knijpt haar handen en zoekt haar ogen. Vraagt of ze om twaalf
niet naar huis moet en of haar slippers dan niet in sletsen zullen
veranderen. En Eddie vertelt over de verboden liefdes in zijn
leven. Zijn buurvrouw. En een andere vrouw, hier om de hoek.
Al zestien jaar ziet hij haar lopen. En sinds kort maakt hij er
werk van. “Wie hard werkt,” zegt hij, “mag ook van het leven
proeven.” En in dezelfde adem vertelt hij over zijn vrouw die om
03.30 de wekker zet om in Brussel de post te gaan bedelen.
Hanneke vraagt of zijn verboden liefdes dan mooi als
zeemeerminnen zijn. Met een staart vol schubben en lippen die
smaken naar het zout van de zee. En Eddie is stil. Moet
daarover nadenken maar blijft het antwoord schuldig. Als ik dan
platweg vraag of ze dan wel grote, grote borsten hebben, die
vrouwen in zijn leven, is het volmondig ja en schudt de zaal
mee. De avond is gul. Als we later het café sluiten, en dan toch
richting feesttent wandelen, brandt er een boek in Hannekes
ogen. Als een kind zo blij met de ontmoeting van daarnet. Om
vier uur ‘s ochtends zullen we Amaretto drinken. Het toeval laat
zich bijten. Zal ze zeggen.
Beschouw Hanneke Paauwe als de diva van de scherpe
observatie. De popster van de literaire miniatuur. Actief als
immer puzzelende spindoctor in theater, literatuur, beeldende
kunst en het raderwerk van alledag. En morgen vrijdag en
overmorgen zaterdag staat ze op uw festival. Met Smeltende
Gedachten en met De Potloodmoordenaar. Terwijl Joris Vanden
Brande en mijn lieve vrouw Clara Van den Broek spelen, schrijft
Paauwe dan portretten. Kleine schetsen, vingervlugge
oefeningen in het peilen van je dromen en verlangens.
Voorstellingen en teksten die snijden in het oppervlak van onze
doorsnee, ons bandwerk. Op zoek naar een staart met
schubben. En een smaak van zilt. ’s Nachts, nog voor de
Amaretto, zijn we gaan zwemmen. Vlak voor het casino. Alsof
we onze kansen op geluk wilden meten. De borsten voorbij. En
zout op onze huid.
Roel Verniers - Villanella

Productieleider Francis Gahide over het speelklaar maken van de onverwachte festivallocaties

‘Het is telkens een beetje toveren om een locatie af te krijgen’
Het woord ‘productieleider’, of het nu op een festival is of bij een theatergezelschap, is iets wat weinigen met recht op hun badge mogen dragen. Kandidaten voor die job
zijn er altijd – hoewel – maar mensen vertrouwd met het reilen en zeilen in de podiumkunsten beseffen maar al te zeer hoe cruciaal de productieleider in het hele proces is.
En diezelfde mensen weten ook dat een productieleider van alle cultuurmarkten thuis moet zijn, want laten we eerlijk zijn: it’s a hell of a job en vaak moet je je in die functie
gewoonweg met alles bezighouden. En toch, gelukkig maar, loopt er in Vlaanderen een aantal échte productieleiders die zelfs met plezier hun taak als rots in de branding
waarnemen. Een van hen heet Francis Gahide en hij legt uit hoe én wat…
Francis Gahide: ‘Het is mijn eerste jaar als productieleider op Theater aan Zee. Ik heb lang als theatertechnieker gewerkt, twintig jaar waarvan de meeste voor het
gezelschap van Wim Vandekeybus en voor Michèle-Anne De Mey. Veeleer dans dan theater dus. Wat Theater aan Zee betreft: dit jaar is het vierde dat ik meedraai. De
vorige keren stond ik in voor bepaalde locaties, zoals de NMBS-Loods en de Illusie. In die functie ben je voornamelijk bezig met de opvolging van de binnenkomende
gezelschappen – dat eerste jaar waren dat er soms tot vijf per dag. Hectische toestanden, wees maar gerust. Dat zou nu niet meer kunnen: de meeste locaties krijgen één
of twee groepen over de vloer, een enkele keer drie...’ Gahides gsm rinkelt, niet voor de laatste keer. Hij blijkt nog op zoek te zijn naar een beamer voor een van de
locaties. ‘Lukt dat?’ Blijkbaar wel, dus kan er doorgewerkt worden. ‘Mag ik nog één telefoontje doen?’, vraagt hij. Alsof we daar neen op zouden zeggen. Even later pakt hij
de draad van het gesprek weer op. Met een antwoord op de vraag wat er zo gemiddeld bij komt kijken, om een locatie om te toveren tot een tijdelijk theaterzaaltje. Gahide:
‘Een heleboel uiteraard. Om een voorbeeld te geven: we gebruiken dit jaar een stapelplaats aan de Victorialaan, eigendom van de stad Oostende. Daar lag eerst allerlei
materiaal afkomstig van het Casino, dat daar weg moest wegens de verbouwingen. Het eerste wat je dus vaak moet doen is de boel ontruimen, in dit geval weliswaar met
behulp van de stad. En dan begint het: wat zijn de eisen voor die locatie? Wat hebben we nodig? Hoeveel mensen moeten er kunnen zitten? Is daarvoor een tribune nodig
of stoelen? Enzovoort. En dan zijn er nog de veiligheidsvoorschriften die je in acht moet nemen, de signalisatie, voldoende elektriciteit voorzien… Soms moet je eerst nog
een vloer leggen, vooraleer je aan de rest kunt beginnen. Het is toch telkens weer een beetje toveren om een locatie speelklaar te krijgen. En dan nog spreek je niet over
een perfect uitgeruste zaal, hé: het zijn festivalomstandigheden en de gezelschappen weten en respecteren dat. Daarom is er voordien ook altijd een overleg met de groep
over wat mogelijk is en wat niet, en vaak stellen ze hun technische eisen nadien wel wat bij.’
Het basismateriaal aan technische apparatuur voor Theater aan Zee bestaat uit vier camions, aldus Gahide. Maar daar komt gaandeweg nog veel bij, en dan worden
bevriende cultuurhuizen of gezelschappen gebeld. ‘We proberen alles uiteraard goed voor te bereiden – we zijn hier dan ook drie weken op voorhand en dat is eigenlijk
zelfs iets te weinig. Want er duiken altijd dingen op die je niet zo meteen verwacht had. Dat merk ik nu meer dan ooit als productieleider: je steekt bijzonder veel energie in
zaken die niet direct technisch van aard zijn. Vandaag bijvoorbeeld heb ik zonder overdrijven vijftien telefoontjes moet plegen om een gaatje te mogen boren in de
lusterzaal van het Feest- en Cultuurpaleis, voor een installatie daar. Dat zijn van die dingen. Veel overleg is ook nodig met de politie en de brandweer, voor noodverlichting,
brandblusapparaten enzovoort, en ik moet zeggen dat die mensen hier in Oostende echt wel willen meewerken. Ze kunnen goed inschatten waar we met Theater aan Zee
mee bezig zijn, en da’s ontzettend belangrijk. Anders krijg je bijna niets gedaan.’ Zoals het ophogen van een extra nooddijk in zand voor het openingsspektakel afgelopen
zaterdag, toen een springtij de installatie van Les Commando’s Percu flink aantastte en het feest bijna verstoorde. Gahide: ‘Man man man. Die locatie op het strand was
vier keer op voorhand veranderd, onder andere omdat er een veiligheidszone met een straal van 100 meter moest voorhanden zijn, en de eerste keer zaten we te dicht
tegen een strandbar en een kiosk, dingen die niet mogen in een veiligheidszone. Uiteindelijk hadden we een locatie gevonden – dachten we – en dat was inderdaad iets
dichter bij de zeelijn. Echt, we hebben zeker tien keer gecheckt tot waar de vloed kwam en alles leek safe. Tot vrijdagnacht. Op een kwartier tijd: heel het boeltje onder
water. Het water stond ineens maar liefst 60 meter verder! Wat doe je dan? Spoedberaad. De eerste reacties waren nogal heftig, maar ’s ochtends was iedereen al wat
gekalmeerd en hebben we beslist ervoor te gaan, onder bepaalde voorwaarden. Eén daarvan was een nooddijk in zand, en daarvoor heeft de stad Oostende iemand zelfs
uit congé gehaald: om met de bulldozer het zand op te hopen. En het is uiteindelijk gelukt. Amai.’ Dacht hij die nacht, al was het maar even: ‘Shit, ik wou dat ik deze job niet
aanvaard had’? Gahide schudt het hoofd. ‘Volgend jaar mogen ze me weer vragen – je weet dat er altijd van die dingen kunnen gebeuren. Ik heb zeker een aantal
aspecten onderschat, zoals de tijd die je steekt in de opvang van mensen en het aantal telefoontjes en zo, maar intussen kan ik ook die dingen nu juister inschatten...’
Spoken like a true productionleader, met andere woorden, en goed nieuws voor de festivaleditie van volgend jaar. Iemand nog een beamer nodig? Ik weet anders…

FEUILLETON

Meneer Jehanneke van
Het journaal van Theater aan Zee! (6)
Stadsnomaden en havennomaden slenteren door de stad. Verdwaald, aangespoeld en
uitgedroogd disputeren rauwkostresten over de historische werkelijkheid van de
gelukkige dagen van Weanne d’Arc. Geblinddoekt staan ze met z’n tweetjes in een met
geel overladen concertzaaltje. A en AA noemen we ze.
A: ‘De titel van Havennomaden 1 krijgt hij nooit in zijn tekst verwerkt.’
AA: ‘Sterker nog, ik durf zelfs beweren dat hij ook de titels van Havennomaden 2 er niet
in zal krijgen.’
En lezer, A en AA hebben gelijk!
Meneer Jehanneke kruipt vermoeid vanuit zijn droom de werkelijkheid binnen.
Vermoeid en verbaasd over de ingreep van de schrijver van zijn dromen in zijn droom nooit meegemaakt dat je in je droom denkt dat, als hij nu verdergaat, het te spannend
zal worden? Hebben dromen een auteur? En zo ja, zou er een literatuurgeschiedenis
van droomschijvers bestaan?
Slurpend aan een jatteke koffie probeerde hij zich de schrijver - misschien was het wel
een dame - voor te stellen.
Meneer Jehanneke was een beetje bang ‘Want stel dat dromen een schrijver hebben,
dus niet van mij zijn, is dan ook mijn bewuste leven niet - zoals Jacques dat noemt - als
op een rol geschreven? Want Jacques had ook een meester en misschien dus heb ook
ik een meester?’
Zijn huiver was zo megalomaan dat heel even het laken waaronder hij lag een lichte
trilling maakte. Het witte doek waarop, waaronder zijn dromen werden geschreven,
zweefde even enkele millimeters boven het tastbare lichaam van onze held uit.
Hij wilde uit zijn bed vluchten. Uit zijn dromen. Uit zijn wereld. Weg van de schrijver die
hem met touwtjes als een majorette door het leven danst. En meneer Jehanneke wil
niet dansen want beweging is verspilling van energie. Dus kroop hij onder zijn laken in
de montagekamer van zijn dromen.
Als een nomade verdwaald in de woestijn demonteert hij deze dag uit zijn leven. Weg
ermee.
Maar hoe kan iemand verdwalen in een ruimte zonder herkenningspunten: een
woestijn. Waar zijn de gelukkige jaren van Weanne d’Arc?
Kris Gevers en TeeZee

Donkere wolken boven Edinburgh
Young Makers van TaZ performen vandaag op ‘het grootste
theaterfestival ter wereld’: het Edinburgh Festival
De driekoppige delegatie van Theater aan Zee die dinsdag het
festival verliet, zit ondertussen in de gietende regen in het
Schotse Edinburgh. Theater aan Zee staat hier met Les mots…
toujours, les mots bien sûr, zijnde de dansvoorstelling van Koen
De Preter, op het grootste theaterfestival ter wereld. The
International Young Makers Marathon sluit op dit festival – dat
elke editie weer honderden voorstellingen telt – het pilootjaar af.
De marathon voor jonge makers is een samenwerking tussen
het National Student Drama Festival in Scarborough (UK), het
iTS-festival in Amsterdam/Brussel, het Fringe Festival in
Edinburgh en Act Festival van de Theatre School in Bilbao, en
ontstond vorig jaar – jawel – op Café Koer van Theater aan Zee.
Elk festival selecteerde een productie die werd uitgestuurd naar
de andere festivals. In Oostende waren de vier young makers
zondag en maandag aan het werk, gisteren startten ze hier in
Schotland met de eerste van hun vier speeldagen. Tussen de
gezelschappen en performers is ondertussen een hechte band
gegroeid. De Baskische performers Txatxorras Cube lopen hier
in hun theaterzaal het kenwijsje van La Loteria te zingen, de
Israëlische Yoram Mosenzon denkt terug aan de catering van
Katrien op Theater aan Zee, technicus Sebastien vloekt op de
regen hier en de deelnemers van Edinburgh zelf gaan volledig
op in hun ‘eigen’ festival. Danser Koen De Preter bereidde zich
intussen zorgvuldig voor op zijn vier voorstellingen.
Theater aan Zee zelf had inmiddels een boeiende vergadering
met de festivaldirectie van Schotland en Amsterdam. De editie
van de Young Makers Marathon 2005 wordt wellicht nog een
stuk interessanter. Zoals wel vaker gebeurt met artikels die
donkere wolken aankondigen, mondt ook dit dus uit in bijzonder
zonnige vooruitzichten. In de hoop dat het weer op het festival
in Oostende goed gebleven is… Voor TaZette vanuit een
kletsnat Edinburgh in regenachtig Schotland. (sko)

