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■ De voorstelling Femme Fractale van Marie Koop , normaal voorzien vandaag om
13 uur in de Ierse pub Celtic Ireland (Langestraat 67), wordt verschoven. Uur en
locatie blijven dezelfde, de dag van het optreden is woensdag 4 augustus. Marie
Koop – met voorsprong de mooiste naam op de affiche van de aperitiefconcerten –
treedt overigens ook morgen op, zij het met een ander programma: Bacalhau, ofte
haar afstudeerproject aan Studio Herman Teirlinck dat naar verluidt zwaar
geïnspireerd is door de Portugese fado. Zoals elk aperitiefconcert: om 11.30 uur in
het Stationsbuffet; om 17.30 in Fort Napoleon.

Wat is dat met Oostende? Hoe beschrijf je die eigenzinnige mix van
vergane glorie en hip, van koninklijke sier en ruig van de straat? Ik
moest eraan denken toen ik vanochtend de toeristen weer in rijen zag
aanschuiven om ergens een plekje te bemachtigen – op de autowegen
en op de voetpaden. Nummerplaten als een veelkleurige illustratie van
de intacte internationale allure: Engelsen, Duitsers, Fransen, Denen…
Het zand op het Groot Strand smaakt toch net iets zoeter, blijkbaar.
Maar er is natuurlijk meer aan de hand: grote, volkse evenementen om
het andere weekend (straks slaan de Paulusfeesten op de feesttrom),
en de garantie voor elke bezoeker dat er altijd wel iets te beleven valt
tussen de gaanderijen. Plus: de geloofwaardigheid van deze stad. Wie
herinnert zich de city marketing (op zich niks mis mee) van Brugge
2002, met onder andere een beeldcampagne waarin het verband werd
gelegd tussen kantwerk en een tattoo? Mja. Geloofwaardig is anders,
alle inspanningen ten spijt om het Venetië van het Noorden weer op de
mentale (en dus culturele) kaart te zetten. Het valt ook nog te bezien
welke vorm van inspanning op termijn het meest oplevert:de eenmalige
budgettaire douche genaamd Culturele Hoofdstad of de volgehouden
inspanning met – op Europees niveau relatief kleine – initiatieven als
een Theater aan Zee? Dat doet me aan die andere, grote Vlaamse
havenstad denken: Antwerpen, dat zich in 1993 écht wist te lanceren
als Culturele Hoofdstad. Vandaag de bron van een politiek bruine
olievlek die zich van Vlaanderen meester lijkt te maken. Wie zei er ooit
dat havensteden een synoniem waren voor openheid en tolerantie, juist
door het dagelijks contact met de andere? Where did we go wrong?
Zou Eric Antonis, ex-cultuurschepen in Antwerpen, het antwoord
kennen? En kunnen theater en muziek überhaupt een rol spelen in de
zogenaamde verzoeting van de samenleving? Enzovoort enzovoort.
Diepe gedachten op wat een van de warmste dagen moet worden…
de Stationschef

■

Maandag 2 augustus
UUR GENRE
11.00 kindertheater
11.00
11.30 JMW
14.00 JTW
15.00 JTW
15.00 theater
15.00 straattheater
15.00 Film
15.00 winnaars TaZ '03
15.30 Straattheater
16.00 Straattheater
16.00 JTW
17.00 JTW
17.30 JMW
18.00 straattheater
18.30 kindertheater
19.00 Comedy
19.00 Theater
19.00 winnaars TaZ '03
19.30 Theater
19.30 Dans
20.00 JTW
20.30 masterprogramma
20.30 JTW
20.30 TaZ & de letteren
21.00 Theater
21.30 muziektheater
21.30 winnaars TaZ '03
21.30 Comedy
22.30 Koerconcert
22.30 Vuurwerk
22.30 Theater
00.30 Clubconcerten
dinsdag 3 augustus
11.00 Kindertheater
11.30 JMW
14.30 Theater
15.00 Dans
15.00 winnaars TaZ '02
15.00 JTW
15.00 Film
15.30 Straattheater
16.00 Straattheater
16.00 JTW
16.15 Straattheater
17.00 Theater

GEZELSCHAP
Doublé Acrobatiek
Internationale marathon
Mira Bertels
De anale fase
Havennomaden 1
Lizzy Timmers/Rosa Reuten
Cameleon Comic Theatre

Pelouzemuzetje

illusie
Stationsbuffet

PRIJS VOL
gratis
15 €
4€
2€
6 €x
6€
gratis
4€
6€
gratis
gratis
4€
2€
4€
gratis
gratis
8€
8€
6€
8 €x
8€
6 €x
8 €x
4€
6€
8€
6€
6 €x
8€
gratis
gratis
6€
6€

Exit Paradiso
Marie Koop

WatSjiWon
Bacalhau

Stichting Hetzijzo
Action Malaise
Havennomaden 1

Made of steel
George Total
3 voorstellingen
remember Marvin Gaye

Leopoldpark
stationsbuffet
Victorialaan
Loods NMBS
Illusie
Fort Napoleon
Stationsbuffet
wapenplein
wapenplein
Malpertuis
wapenplein
Victorialaan

gratis
4€
6€
8€
6€
6€
4€
gratis
gratis
4€
gratis
8€

Lizzy Timmers/Rosa Reuten
Carbid
Mario Fernandez
Fabuleus
De anale fase
Mira Bertels
Opus Furore
Doublé Acrobatiek
Piv Huvluv & Rohal De Ridder
Theater Zuidpool
Lizzy Timmers/Rosa Reuten
Spelersgroep Ernst / serieus
Stichting hetzijzo
Havennomaden 1
Manmanman
Geen familie
Pjeroo Roobjee, Ramsey Nasr
Cirq
dominique Pollet, Joris Roose
Lizzy Timmers/Rosa Reuten
Piv Huvluv & Rohal De Ridder
Money
Vurige Maandagen
Wennie De Ruyck
Serge Feys

Carbid
Mario Fernandez
Geen Familie
Bongo & Co (Kenia)
Theater Zuidpool

TITEL
Dunne Leur en Knuppo
4 voorstellingen
Klein gevaarlijk afval
Parabel van een teleurgang
3 voorstellingen
Sjaak & Sjaak
Koppig
remember Marvin Gaye
Sjaak & Sjaak

LOCATIE
Leopoldpark
Victorialaan
Stationsbuffet
Illusie
vertrek Fort Napoleon
Oosterstaketsel
walking act
Stationsbuffet
Oosterstaketsel
Wapenplein

Kwartet
Parabel van een teleurgang
Klein gevaarlijk afval
Biyaku
Dunne leur en Knuppo
Trouble in mind
Massis De Musical
Sjaak & Sjaak
Het belang van Ernst
Made of steel
3 voorstellingen

malpertuis
Illusie
Fort Napoleon
stad
Leopoldpark
variététheater
Victorialaan
Oosterstaketsel
Illusie
Loods NMBS
vertrek Fort Napoleon
Stationsbuffet
malpertuis
Celtic Ireland
postgebouw
Victorialaan
Oosterstaketsel
variététheater
Café Koer

geen familie
La Loteria
Maandag
Sjaak & Sjaak

De Mochet
geen familie
Massis The musical

Nichts oder alles: Berliner Geiste 2004
Wat
Berliner Geiste is een initiatief van “le réséau des librespensants” Het project wil door interactie en samenwerking een
nieuwe dynamiek in de maatschappij teweegbrengen. Dit jaar
brengt Berliner Geiste u tijdens Theater aan Zee een
internationale selectie beeldende kunstenaars.
Waarom
“Berliner Geiste” is een eerbetoon aan de undergroundstroming in Oost- en West Berlijn tijdens de tweede helft van de
jaren’80. Het project wil aansluiting vinden bij de tijdsgeest van
verandering en omwenteling die die periode markeerde.
Voor dit project kwamen alle deelnemers gedurende twee
weken samen in het oude Postgebouw, om er de werken uit
EPS (isomo) te vervaardigen. Alle werken werden in veertien
dagen werfperiode gecrëeerd. “Berliner Geiste 2004” is 100%
milieuvriendelijk: Alle rest- EPS wordt gerecycleerd door
Verpola te Zeebrugge.
Waar & Wie
■ Barbara Masschaele, (°1979) Oostende “Engel” , achterzijde
St- Petrus & Pauluskerk ■ Hedi Swerts, (°1980) Antwerpen “ode
aan de toerist” achterzijde St- Petrus & Pauluskerk ■ Lynn
Depré (°1984), Berlare “Plastik und Bluhmen anno 2004”
Bouwwerf Mercuriusproject, Van Iseghemlaan – Langestraat ■
Arne Baillière (°1977), Oostende “Reservation blues” Bouwwerf
Mercuriusproject, Van Iseghemlaan – Langestraat ■ Javoe &
Annie Voeten: “Muren” Vijver Stadspark ■ Fred Maës (°1956),
Oostende “De bouwwoede van een provinciestad aan zee!”
Bomenzone stadspark, kruispunt Eufrasina Beernaertstr. –
Ieperstraat ■ Nathalie Decock (°1975), Antwerpen “Eufronie!”
Stationsplein ■ Kris Verdonck (°1972) , Antwerpen “ERA” Café
Koer, Stationsplein ■ Waldo Piperbach (°1964, Gent) “De Mars
van Milo” Klein Strand, Oostende ■ Sharif Fahmy (°1970) (NL),
Antwerpen “Last Translation” Zeedijk, ter hoogte van Lido
Beach ■ Alexander Tonjan (°1938) (ARM.), Oostende “Vrouw
van de wind” Stationsplein Oostende ■ Bert Lezy (°1970)
Antwerpen “Zeewezen” Hall stationsbuffet, Oostende ■ Vitalski
(°1970), Antwerpen “Pierre Lasson in Oostende” Hall
Stationsbuffet ■ Gaëtan Hoslet (°1973), Oostende
“FUCKHEAD” Gerechtsgebouw ■ Jonathan Dubourg, (°1982),
Oostende “Acid Fly” 3- D gallery, Konterdamkaai ■ Philippe
Verbruggen (°1967), Oostende “Le grand Bavarois” 3- D gallery,
Konterdamkaai ■ Mathieu, ( °1981) Antwerpen “Geschonken
aan het algemeen welzijn” kruispunt Witte NonnestraatKapellestraat ■ Anja Kousnetsova (1965) Moskou “Einberufen”
Oude stadsmeisjesschool, Wittenonnenstraat ■ Tania Jooris, (°
1978), Antwerpen “Buttons” Stadspark ■ Dimitri Kousnetsov
(°1989) Moskou “Wolf im Schafenspelz” Tent Café Koer,
Stationsplein ■ Dan Decalut (°1968) Antwerpen
“Migrantensmokkelaar” Haven Oostende
Voor meer info, bel 059 33 47 33 of surf naar www.miracle-pr.be
Met de steun van Theater aan zee 2004, NV VERPOLA, 3-D
Gallery , Oostende Experience Business Centre.

Aan de leiding van Theater aan Zee en Villanella

Ontroerend portret van soulwonder Marvin Gaye op de dool in Oostende

‘I feel a lot of love here’
Tussen alle voorstellingen en concerten valt het niet zo heel erg op, maar een must is het zeker:
de filmreportage gemaakt over Marvin Gaye’s verblijf in Oostende. De legendarische soulzanger
overleden in 1974 – dertig jaar geleden dus – en dat vormde voor de organisatie van Theater aan
Zee de aanleiding om de zoetgevooisde Amerikaan nog eens in de bloemetjes te zetten. Te meer
omdat Gaye – het verhaal is genoegzaam bekend – in Oostende, of all places, aan zijn bekendste
hit heeft gewerkt: Sexual Healing. Het was helaas niet de enige healing die de zanger nodig had.
Muzikaal wordt Gaye herdacht door Serge Feys. Aanstaande zaterdag, tijdens het slotfeest van
Theater aan Zee, brengt Feys met behulp van vrienden-muzikanten hulde aan de hoogdagen
van de soul, met covers van hits op beroemde Amerikaanse labels als Stax en Motown. In
afwachting van dit soulfestijn kun je dagelijks in het voormalig stationbuffet (wat een pareltje,
overigens) naar de documentaire Marvin Gaye transit Ostende. Vijfenvijftig minuten genieten en
verbaasd zitten kijken hoe de wereldberoemde Amerikaan, bekend van Motown-hits als Heard It
Through The Grapevine maar ook het brein achter klassieke platen als What’s Going On, zijn
ogen en oren de kost geeft in de koningin der Belgische badsteden. Gaye zat in die dagen in een
serieuze dip, zowel professioneel als privé, en op een of andere rare manier paste zijn blues
wonderwel bij het mistige Oostende, begin jaren tachtig niet bepaald het trefpunt voor zwarte
Amerikanen. Maar Marvin lustte er dus wel meer van: hij bleef hier rondhangen van 1981 tot het
jaar nadien, en dat leverde echt unieke beelden op. Zoals het moment waarop hij zit te jammen
op een vleugelpiano in het lege Casino Kursaal, en zichzelf met een spottende grijns aankondigt
als ‘de beste zanger ter wereld’. Of zijn wandeling over de verlaten dijk, gehuld in een lange
overjas, tot hij besluit zich wat op te warmen in een visserskroeg genaamd Zeemansverlangen.
Hoe Gaye daar een pintje aan de toog bestelt, aan de praat geraakt met de vissers (‘Are you from
Paraguay?’ vraagt de meest mondige toogklant, waarop Gaye repliceert: ‘Hell no, I don’t even
know where that is’) en uiteindelijk zijn debuut maakt in het darts gooien. Voor de liefhebbers: zijn
pijltjes ketsten telkenmale af, maar gezellig was het wel – of zo lijkt het nu alvast. Even later
vertelt Gaye over de verleiding die vrouw heet, hoe het nog steeds verdomd gemakkelijk is om
vrouwen te versieren maar dat hij dat maar beter kan laten (‘Dat is een van de redenen waarom ik
hier in Oostende ben. Niet dat er hier geen mooie vrouwen rondlopen, maar ik moest weg van
alle verleidingen, snap je?’). Het sekssymbool ging op zoek naar balsem voor zijn ziel en
belandde daarbij zowel in de plaatselijke boksclub (Gaye hijgend na een intensieve training: ‘Het
volgende gevecht is met mijn echtgenote’ – verwijzend naar zijn huwelijksperikelen) als in een
kerkje in de duinen. Dat laatste levert nog zo’n memorabel beeld op: de Amerikaan met de
angelieke stem heft een gospelversie van het Onze Vader aan en slaat de aanwezige oudjes met
verstomming. Gaye off screen: ‘Misschien ben ik wel te egoïstisch geworden.’ Wie zal het
zeggen? Maar hey, wat een grote meneer! Verplichte kost kortom. Echt.

FEUILLETON

Meneer Jehanneke van
Het journaal van Theater aan Zee! (3)
“Godverdomme.” denkt Meneer Jehanneke “Ik moet Sjaak en Sjaak gaan
filmen. Ik zal uit men bed moeten.” Teleurgesteld in het ontwaken neemt hij de
programmabrochure om te kijken naar welke locatie hij zichzelf te verplaatsen
heeft. “Oosterstaketsel? Wat is in godsnaam een staketsel? En waar is het
oosten. En, waauw, dat wordt gespeeld door twee er niet onaardig uitziende
vrouwen. Misschien is dit de dag om eens uit mijn bed te komen?” En Meneer
Jehanneke trekt de laken over zijn hoofd. Draait zich om en om en nog eens.
Een woelig gevecht ontstaat met het laken en met twee namen die dezelfde
zijn en waarop de lieve gezichtjes van de foto zijn vastgeniet.
Verborgen onder het witte doek speelt zich dan ook een zeemzoet en lieflijk
romantisch tafereel af...
“Ach, lieve lezertjes, bedenk zelf alvast waarmee ik onder dat witte doek
drukdoende bezig ben.”
Niet gedachteloos kijkt Meneer Jehanneke door de zoeker, door de lens van
zijn camera. Optische illusies dwarrelen neer, nestelen zich op zijn oogvliezen,
bijten zich erin vast. Twee jonge dames zijn Sjaak en Sjaak en hij vraagt zich
af: “Heb ik nu alles gezien? De wereld en plus alles wat de wereld is? En wat
de wereld is plus 1? En als ik deze beelden voor jou registreer en jij zet je tv
aan en je ziet de beelden die ik gemaakt heb van de wereld van Sjaak en
Sjaak, zul je dan nog van mij houden?”
En ook het volgende was brandend de hersenactiviteit van ons meneerke aan
het vervelen: “Alle namen hier in Oostende zijn verkleinwoordjes. Vreemd (?)”
Moe en kletsnat van het getranspireer springt Meneer Jehanneke vanonder het
witte doek op, recht in zijn bed. Vol verbazing van zijn energieverspilling is hij
even snel als hij recht gesprongen is, terug op zijn rug beland.
Dit moet misschien even tussen door gezegd: Meneer Jehanneke heeft de
meest ontwikkelde rug die ooit op deze wereld aanschouwd werd.
Kris Gevers en TeeZee

Persbericht van Theater Adhoc
Tot onze grote spijt moeten wij u meedelen dat wij door een
sterfgeval in de familie van een van de spelers niet in staat
zullen zijn om onze speelverplichtingen gedurende het festival
na te komen. Dat betekent dat wij de voorstelling ‘Leve de
oerknal’ op dinsdag 3 augustus en de voorstelling ‘De paradox
van Pergamon’ op 6 en 7 augustus zullen moeten afgelasten.
Wij begrijpen ten zeerste dat dit een ingrijpende beslissing is,
maar zien ons door overmacht gedwongen deze te nemen.
Wij willen u bedanken voor uw inzet en vertrouwen en wensen
u en de artiesten een succesvolle week toe.
Met vriendelijke groet,
Rien Stegman (zakelijk leider)

De organisatie van Theater aan Zee begrijpt de beslissing van
Theater Adhoc en wensen het gezelschap veel sterkte toe.
“De paradox van pergamon” zal vervangen worden door een
voorstelling bestaande uit drie korte voorstellingen:
Potloodmoordenaar / Portretterie / Smeltende gedachten:
POTLOODMOORDENAAR / PORTRETTERIE:
De potloodmoordenaar is een heuse vertelvoorstelling, waarbij
in een half uur tijd de exotische steppen, een gruwelijke
zandstorm, en een nonkel moordenaar de revue passeren. Aan
het einde, in Portretterie, krijg je het portret te horen dat
Hanneke Paauwe schreef van een van de toeschouwers.
Spel: Joris Van den Brande en Hanneke Paauwe
Productie: Villanella ism Bronks.
SMELTENDE GEDACHTEN:
Bestaat er liefde zonder tongzoenen? Droom jij in kleur of in
zwart wit? Als je een Siamese tweeling zou moeten zijn, met
wie zou je dat willen zijn? Bij wie ben jij een blok aan het been?
Wat is belangrijker: vragen stellen of antwoorden geven?
Spel: Hanneke Paauwe
Datum: 6 augustus om 14.30 en 19.00 uur
7 augustus om 15.00 uur
Locatie: Victorialaan, 8400 Oostende

“Leve de oerknal” zal helaas niet vervangen worden!!!

Het belang van Ernst is van belang
Het huwelijk dat best een aangename toestand wordt genoemd, Blond worden van
verdriet, een flink pak stijve bovenlippen, een inspirerend Oscar Wilde-universum vol
woorden en een puike spelersgroep Ernst / Serieus. Gisteravond in de snikhete Illusie
hadden ze het over het belang van Ernst. Uiteraard een bijzonder ernstige komedie die
het verdient in de Tazette te verschijnen. Vanzelfsprekend geen uitleg over de plot van
de opvoering. Bij de minste peeling daarvan zit je immers op het bot van de
voorstelling en precies daarvoor moet je gaan, want het verhaal zit ingenieus in elkaar.
Wel een aantal voorzichtige tips. Let op de butler. Steve Deschepper zweeft door alle
scènes van het stuk en zet er in alle bescheidenheid, schijnbaar van op de
achtergrond, een puik uurtje theaterfascinatie neer. Zijn “Moh” was schitterend. Een
spontane kreet van verbazing die het publiek blijkbaar zo goed vond, dat het hele
gezelschap er 10 seconden lang collectief van uit de rol viel. Het was een diep en
fundamenteel acterende Maaike Cafmeyer die de opkomende bui van slappe lach
plots staalhard doorbrak met haar tekstlijn zodat iedereen meteen weer goed
vertrokken was. Het Belang van Ernst is een verhaal dat een beetje lijkt op die
slagersvrouwexplicaties over de schoonbroer van uw nicht die toch de zus is van uw
ooms broer. In de aanvang leek het iets lang te duren voor Ernst echt op topsnelheid
zat. Eens het collectief, dat duidelijk houdt van Wilde en ontstond uit een gebrek aan
werkaanbiedingen voor de jonge acteurs, echt op dreef, kwam ook het publiek in vorm.
Voor een leuke en fijn uitgewerkte komedie is dat een deugddoende synergie. Hoger
werd al even aandacht gevraagd voor de acteerprestatie van de butler. Ook de scène
waarin een Syciliaanse Mieke Dobbels erg voornaam en drijvend op Wildeiaanse
welsprekendheid zorgvuldig boos wordt en op de meest hoffelijke manier haar
tegenspeelster de ogen uithaalt, zal bijblijven. De Theaterzaal van Tony was gezellig
heet, Er zijn weer liters zweet verloren, maar dit is een zomerfestival met mooi weer en
heet zal het altijd blijven. (sko)

KORT
¦ Schitterende bijdrage van productieleider Sieber gisteravond laat in de tent. Opnieuw
een oproep naar mensen om op hun spullen te letten. Een op heterdaad betrapte
rugzakdief van vrijdagavond kreeg in het politiekantoor van Oostende blijkbaar
vrijkaartjes voor Theater aan Zee. Toen dezelfde man gisteravond alweer op CaféKoer
flaneerde, stapte Sieber naar de microfoon en gaf iedereen het advies om alert te zijn.
¦ Vanavond verlaten bijna negen mensen de veilige haven van CaféKoer en Theater
aan Zee. De internationale poot van het festival vertrekt per vliegtuig naar het
theaterfestival van Edinburgh in Schotland. Gistermorgen hadden ze nog een
geslaagde Marathoneditie op de Oosteroever, morgenavond staan ze in Schotland op
de planken. De Young Makers Marathon is een nieuw project waarbij de vzw TarTarT
van Theater aan Zee samenwerkt met festivals van Bilbao, Amsterdam, Scarborough,
Edinburgh en in de toekomst ook Brño. Binnenkort in de Tazette een verslag over de
eerste editie van de Marathon in Oostende en een live-verslaggeving van uit
Schotland. Theater aan Zee gaat internationaal en de Tazette vliegt mee.
¦ Het festivalleven kan ook voor het publiek zwaar zijn. Je host van voorstelling naar
voorstelling, sommige zalen zuigen alle vocht uit je lichaam en vervolgens zijn de
pinten van de Tap op Café Koer wel bijzonder fris. Marc Lybaert, mede-inspirator en
stichtende vriend van TaZ, zag gisteren 15 voorstellingen! Toch was hij nog verstandig
genoeg om te komen genieten van het optreden van het Turkse gezelschap Cumali
Bulduk. De Clubconcerten, elke avond na 24.30 in het stationsbuffet. Een uitgelezen
reeks mooie muziekconcerten die uw aanwezigheid verdienen.

