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‘IK KAN ALLEEN MAAR CONTENT ZIJN’

DE DISCUSSIE IS INTERESSANTER DAN DE CONCLUSIE

Een babbeltje met Luc Muylaert: geen enkel probleem. ‘En waar zullen we gaan zitten?’ Het wordt zijn overvol
tafeltje in een hoekje van het gonzende secretariaat. ‘Wacht, ik zal die papieren eerst een beetje opruimen.
Wat een rommel maakt een mens toch.’ Dertig seconden later zien we het tafelblad opnieuw. Of toch een beetje.

Hij komt uit Hoogstraten, hij woont in Brussel, hij maakt jaarlijks Oostende onveilig en hij houdt wel van een kleintje
met tartaar. Hij is... (allemaal samen!) Don Verboven. Een nachtelijke round-up met de programmator van Theater
aan Zee, tussen de overvolle asbakken.

En, is hij content over de zesde festivaleditie?
Ge kunt moeilijk anders, hé. (lacht) Maar serieus, ik ben content. ‘t Was fantastisch. Misschien een beetje te
warm de eerste dagen, waardoor een aantal mensen die gereserveerd hadden, niet zijn komen opdagen om op
het strand te gaan liggen. Ook de communicatie naar het publiek verliep soms nog moeilijk. Maar goed,
uiteindelijk is alles vrij vlot verlopen. De verbeteringen tegenover vorig jaar waren goed merkbaar, denk ik.
En ook bij de Dienst Toerisme zijn ze heel tevreden.

(Neemt nog een sigaartje, een Don Pablo). Het was heftig dit jaar, echt. Niet zozeer productioneel, want we
hadden een superteam, een goede mengeling van nieuwe krachten en mensen die ervaring hadden, die heel goed
weten waar ze mee bezig zijn. (Dirk wandelt binnen en buiten, op zijn volstrekt eigen manier). En dan heb je nog
figuren als Dirk natuurlijk, dat is iemand die een enorme rust brengt in de ploeg. Dat is uniek. Ik weet eigenlijk niet
waar we zonder hem hadden gestaan.
Maar het was opvallend hoe verschillend er gereageerd wordt op voorstellingen, hoezeer de meningen dit jaar uiteenlopen. Ik denk dat de juryberaadslaging morgen (vanochtend om 8.30 uur, nvdr) ook geen formaliteit zal zijn.
Er moeten vier prijzen worden verdeeld. Heb je trouwens vuur bij?

Wat was de werkverdeling tussen TarTarT en de Dienst eigenlijk?
Wij doen zo ongeveer alles, behalve ticketing en het bemannen van
de balies. Dat soort dingen blijft nog wel eventjes bij de Dienst...
(tegen Vicky, de blonde bewaarengel van het secretariaat die hem
enkele papieren komt voorhouden) Voor wat is ‘t?
Vicky: Tekenen. Alstublieft. (met een knipoog) Anders zeg ik altijd
‘meneer Muylaert’, hoor.
Luc: ‘t Is al goed, mevrouw Vermoezen. Hier, ze zijn getekend.
Zijn er dingen die hij graag anders had aangepakt?
Mja. Achteraf gezien hadden we te weinig tijd om het programma in
elkaar te boksen. Dat is niet louter groepen kiezen, hé. Om u een idee
te geven: we zijn eind maart begonnen met programmeren. Da’s dus
eigenlijk al te laat. Want eerst moet je structuren hebben, dan moet
je locaties beginnen zoeken... Soms wordt het de omgekeerde wereld
en zit je met een locatie waar je nadien een project voor zoekt. Zoals
de Vismijn dit jaar. Dat leek ons een leuke locatie en dan blijkt dat we
er niets dan problemen mee hebben: geluidshinder en dergelijke. Dat
soort situaties wil ik volgend jaar liever vermijden. Maar goed, we
hebben een contract voor vier jaar met de Dienst Toerisme en dat
moet ons de tijd geven om echt alle kinderziektes uit te zweten.
Waren er onverwachte meevallers?
Goh, ik ben blij dat de opera van Rimlight onder behoorlijke
omstandigheden in première is kunnen gaan. Daar hield iedereen zijn
hart voor vast. En zeker ook een meevaller is dat we veel nieuwe
medewerkers hebben gevonden, vaak uit Oostende zelf.
Enthousiaste, capabele mensen.
Hoeveel medewerkers telde deze editie? Zo bij benadering?
Oei. Hoeveel zouden dat er zijn? Veel hé. Met acteurs bij zitten we
aan 6 à 700, denk ik. En wat de medewerkers betreft: zo’n 150.
Wat was zijn kortste nacht op deze editie? Vorig jaar was pittig…
Pfft. Ik heb eigenlijk niet veel korte nachten gehad dit jaar. Als er al
een korte tussen zat, was dat alleen mijn eigen fout (lachje).
Het verschil is merkbaar, als we dat mogen zeggen. Mogen we stellen
dat het een rustige, soms bijna kabbelende editie was?
Kabbelend? Op het moment dat je zoiets zou beginnen te geloven,
gebeurt er altijd wel iets. Zoals de perikelen met de Imke C
bijvoorbeeld. En er is ook het feit dat er personeel moet bijkomen,
en dat we onze mensen wat beter kunnen betalen. Dat zou moeten.
Wat staat er volgende week op het programma? Afbreken en…?
Vóór 1 september moet de eerste subsidieaanvraag al binnen zijn, in oktober de rest. Dat is het vervelende aan
die papierkwesties: de onzekerheid, het afwachten. Eerst moet je op een gunstig advies hopen, daarna moet
dat advies nog eens bekrachtigd worden… Bij het Fonds voor de Letteren hebben ze ons zo een week voor het
festival meegedeeld dat de aanvraag niet helemaal in orde was en dat er iets moest aangepast worden, vóór 1
augustus. En we gaan pas weten in oktober of ons dossier echt gehonoreerd zal worden! Dat maakt dat je dus
eigenlijk geld uitgeeft waarvan je niet weet of je het hebt. Vervelend. Dat is het voordeel van handenwerk:
je ziet onmiddellijk het resultaat, hé. Wist je bijvoorbeeld dat die leien met gedichten van het Klein Seminarie in
Gent komen? Die lagen daar op het dak en wij mochten ze komen halen bij de afbraak. Je zou dus kunnen
zeggen dat we gesponsord worden door het bisdom van Gent (lacht).
Laatste vraag: hoe zit het met ‘de jacht op het yacht’ in de Mercatorhaven? (Voor wie nog geen enkele TaZette
zou hebben gelezen (foeifoei!): toen de Letterenboot vorige week wou aanmeren lag er op de - gereserveerde plek een omvangrijk yacht van een Nederlandse miljonair. De havenkapitein liet de boot wegslepen en de
woedende Ollander legde prompt een klacht neer.)
Awel, we moeten nog onze kostenstaat opmaken. We hebben daar één maand de tijd voor, dus dat gaat nog
even duren. Ja, er zat een duvelke op die boot dit jaar hé. Eerst die wegsleepaffaire, dan de inbraak door
vandalen… Enfin, volgend jaar moeten we de Letteren sowieso elders doen, want de Imke C wordt een
relaxatieruimte of zoiets. Misschien mogen we dat yacht wel lenen?
Goed idee. Onder het motto: Maak van je vijand een partner.
Zoiets. En dan ga ik nu sigaretten kopen. Nog maar eens. (staat recht) Dat was de
voorbije week nog het grootste probleem: een continu gebrek aan sigaretten.
Hmm. Het ruikt hier naar een nieuwe sponsordeal. Succes in ieder geval en bedankt!

La FAYETTE:
“‘t Schijnt dat ik vanavond naar Luc Muylaert zijn kamer moet komen. Of was het Luc Bosmans?”

Nee, sorry. Was er meer discussie dan voorgaande jaren?
Absoluut, ja. De contrasten waren groter. Keuzes werden dit jaar veel
meer en veel scherper in vraag gesteld, hoewel die keuzes altijd al zo
geweest zijn. Kijk, we hebben onze programmatorische lijn uitgezet
en we volgen die. We proberen daarin consequent te zijn. Maar dit
jaar kwam er dus veel meer kritiek op die lijn, ook in de pers. Blijkbaar
liggen de verwachtingen heel hoog, voor het Jong Theater Werk
soms te hoog, lijkt me. Ik beschouw het Jong Theater Werk zelf als
een vorm van work in progress, een broedplaats. Terwijl nogal wat
mensen naar hier komen om te ‘shoppen’: om afgewerkte, kant en
klare producties en ingenomen posities te bekijken. Zelf vind ik het
veel interessanter om de wording te tonen, het onderzoek en de
discussie naar een eigen taal of vorm. Dan zie je de voorstellingen
hier op dit eigenste moment groeien. Want eigenlijk plukken we veel
voorstellingen weg uit hun specifieke context, waar ze meestal voor
het min of meer vaste publiek van de toneelscholen worden vertoond.
Hier worden ze dan in een festivalomgeving voor de leeuwen
gegooid, en dan zie je die mensen zwoegen, zie je dat ze er willen
staan. Meestal merk je dan ook dat de tweede opvoering van een
stuk beter is dan de eerste.
Er staan nogal wat Nederlanders op de affiche. Is er een verschil
tussen de Vlaamse en Nederlandse benadering?
Ik denk het wel. Schematisch kun je stellen dat Vlamingen meer
‘theatermakers’ zijn, en Nederlanders meer acteurs of regisseurs.
Het is niet zo simpel om dat in twee woorden uit te leggen, maar
Vlamingen zijn naar mijn aanvoelen meer bezig met het effectieve
maken van een voorstelling, in de specifieke context van een moment
en het gekozen materiaal. Regisseurs daarentegen vertrekken meer
vanuit een concept, waar dan de voorstelling naar gemoduleerd
wordt. Ik zie een theatermaker als een soort synthese tussen een
regisseur en een acteur. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen die de
regel bevestigen.
Hoe schat je de algemene kwaliteit van de voorstellingen in, dit jaar?
Eerder op het seizoen heb ik al de bemerking gemaakt dat het aanbod
dit jaar wat schraler uitvalt dan andere jaren. Wat het samenstellen van
een programma moeilijker maakt. Laat ik eens een mooie vergelijking
maken. (Probeert zijn sigaartje weer aan te steken). Ik kom uit
Hoogstraten, de streek van de aardbeien. Het aanbod van de aardbeien
op de veiling daar varieert ook van jaar tot jaar, en als de oogst sterk is,
wordt de prijs opgedreven. En als de oogst mager is, tja. Maar versta
me niet verkeerd, ik ben helemaal niet negatief of zo. Ik vond dit een
fantastisch festival en ben ook meer ontspannen dan vorig jaar.
Iedereen trouwens. Dit jaar was veel meer genieten dan vorig jaar.
En wat brengt de toekomst, mijnheer Verboven?
De uitgebreide waaier aan voorstellingen en de organisatie daarvan kosten geld. We presenteren nu ongeveer
350 voorstellingen op tien dagen tijd. Met de middelen die we momenteel van de stad Oostende krijgen, zitten
we aan onze absolute limiet. Zonder subsidie van de Vlaamse Gemeenschap, die ons dit jaar helaas geweigerd
werd, zijn we verplicht om te snoeien in het programma. We kunnen niet anders.

U WAS WEER FANTASTISCH…
Klein klein kleutertje, wat doe je in m’n hof? Je plukt er alle bloemetjes, je maakt het veel te grof… ■ Een
enthousiast telefoontje van de dienst Toerisme bereikte onze redactie: er liep dit jaar een kwart miljoen bezoekers rond
op TaZ en er werden maar liefst 20.000 tickets verkocht. ■ Proficiat. ■ Jammer genoeg waren er ook enkele staaltjes
cultuurparticipatie die we niet onbecommentarieerd kunnen laten passeren. Een korte inventaris. ■ De problemen
begonnen eigenlijk nog voor het festival losbarstte, met de heroïsche strijd tussen de Imke C. en den Ollander. Maar
die soap kent u al. ■ Nee? Vraag het even aan uw buurman. ■ Toch even wijzen op de totaal belachelijke inbraak in
dezelfde boot. Een beetje de boel ondersteboven keren, wat flessen uitzuipen en tegen de toog pissen: ongetwijfeld
bent u een interessant mens, mijnheer de dader. Het stoere verhaal al aan uw maten verteld, ja? Loser. ■ Over
interessante mensen gesproken: onze groeten aan de buurman van Café Koer met zijn voetbaltoeter. Toch enigszins
proberen maat te houden, aub. ■ Het was een grapje, beweerden ze, de slagers die vanop het eerste een emmer water
goten over een straattheatergroep in de Kapellestraat. Alleen: in plaats van de groep werd een vrouw met kind getroffen.
Waarop de woeste vrouw zich afreageerde op de theatergroep. ■ Die stond paf. ■ Nog Kapellestraat: man vindt het leuk
om stevig met zijn paraplu onder de rokken van een steltloopster te porren. Meisje, totaal verbouwereerd, geeft man
een paar rake meppen. Hoe zou u zelf zijn? Waarop man naar de politie stapt om klacht neer te leggen tegen meisje. ■
En dan waren er nog die mensen die een andere straattheatergroep met ajuinen(!) bekogelden. Toen Marc Breban
laconiek ging vragen of ze die ajuinen ook terug wilden, herinnerden ze er zich niets meer van. ■ Ondertussen werd
er ook ingebroken in de Spiegeltent en de camper daarnaast, en verdween de brommer van Luc Lowyck spoorloos,
net als alle vlaggen aan Fort Napoleon. ■ Ook spoorloos, systematisch en haast dagelijks: de pijlen richting The Obsession
Project. Iemand zit met een obsessie, zoveel is duidelijk. ■ Kortom : u was weer fantastisch dit jaar… ■

WAARIN OOSTENDE
EEN BEETJE OP LUIK LIJKT

LANG LEVE DE JONGE WINNAARS
PETER CRAEYMEERSCH,
algemeen directeur van Toerisme Oostende

Het had wat voeten in de aarde, maar gisteren is het toch gelukt: spreken
met Floor Huygen, samen met Bert Luppes de centrale gasten op dit
Theater aan Zee. Bij wijze van extraatje.

Verantwoordelijke uitgever : Hilde Veulemans . Stokkellaan 114 . 8400 Oostende

Wanneer heeft ze Bert voor het eerst aan het werk gezien?
Dat was bij Het Vervolg in Maastricht. Hij speelde mee in de voorstelling
De bruiloft van een Straathond van Dario Fo. Ik dacht: Jezus, wat een
goed acteur. Ik was geïmponeerd, ja. Door zijn acteurschap, en ook wel
door de man, moet ik zeggen. Ik heb hem daarna lange tijd niet meer
gezien. Wanneer dat was? Ik zat nog op de toneelschool, dus het was
in ieder geval nog vóór hij van mij een regie zag bij La Meuse (begin
jaren tachtig, nvdr). Nu ik eraan denk: Bert speelde Neus in dat stuk.
Hij had ook een grote neus in de voorstelling, maar ik weet eerlijk gezegd
niet meer of het zijn eigen neus was of dat hij er één had opgezet. (lacht)
Wat is zijn beste eigenschap als acteur?
Bert durft als acteur fouten te maken, en dat vind ik heel erg goed.
Hij probeert altijd dingen uit waardoor je als regisseur ziet hoe het
allemaal kan, zelfs al zit hij er soms wel eens naast. Maar ook dat is
prettig, omdat je daardoor meestal ziet hoe het wél moet. Hij heeft me
ook geleerd vertrouwen te hebben, niet zo bang te zijn. Ik vermoed dat
hij die eigenschap heeft meegekregen door voor Het Vervolg te werken,
een gezelschap dat hij mee heeft opgebouwd. Iedereen was daar op
elkaar aangewezen - ze moesten het wel met elkaar rooien. En dus was
onderlinge kritiek ook levensnoodzakelijk, zeg maar. Misschien
romantiseer ik die tijd nu wel, maar ik vermoed dat hij daar sterk door
beïnvloed is. Bert gaat een stuk echt áán, altijd. Hij zet er z’n schouders
onder, net zoals hij jaren zijn schouders onder Het Vervolg heeft
gestoken. Hij gaat tot het uiterste om een goeie voorstelling te maken,
én hij heeft geen kuren. Want zulke acteurs bestaan ook, mensen die
allerlei technieken handhaven om iemand te manipuleren.
Wat was voor haar de mooiste theaterervaring van het voorbije jaar?
Goh. Ik moet zeggen dat ik deze week wel heel erg fijn vond.
Maar daarvoor waren er ook momenten... Ik heb eigenlijk een heel fijn jaar
achter de rug. Een verfrissend jaar. Ik heb onder andere lesgegeven in
Arnhem, aan studenten die zelf een tekst hadden geschreven. Dat is ook
altijd leuk: werken met jongeren. Werken bij Het Vervolg was ook een
goeie ervaring. Die productie, Ik geloof tot hij kijkt, is heel gemakkelijk
tot stand gekomen, op vier weken tijd. Het is natuurlijk een monoloog,
maar toch. Het ging echt lekker, en dat mag ook wel eens. Het moet niet
altijd moeilijk lopen om goed te zijn. Als ik denk aan de eerste week hier
in Oostende... Ik dacht dat het op een ramp zou uitdraaien. We hadden
nog maar weinig kunnen repeteren, we moesten de locaties nog
geschikt maken, er was nauwelijks tijd om op de locatie te werken...
Maar dan zie je onze technici, Marijn en Ate Jan, zó hard werken om
alles rond te krijgen. Het is echt geweldig dat we alles voor elkaar
hebben gekregen, vind ik. Op zulke momenten ben je ook alleen maar
met de essentie bezig, niet met bijzaken. Want soms, bij een
gezelschap, krijgen de bijzaken al eens de overhand. Of dreigt het
gezelschap een instelling te worden. Tijdens een week zoals deze in
Oostende ben je daar helemaal niet mee bezig. Dat bevrijdt.
Heeft ze, reserve-jurylid van Jong Theater Werk zijnde, nog andere
dingen kunnen meepikken op het festival?
Wel, ik heb drie voorstellingen gezien, waarvan twee in de competitie.
Da’s dus heel weinig, maar voor meer was er echt geen tijd, jammer
genoeg. Want ik hou wel van dit festival. Het is niet opgefokt, iets wat je
bij veel festivals wél ziet gebeuren. Dan krijgt het zo’n poeha, terwijl
Oostende juist niet gelikt is. Dat zal ook wel met de Belgische mentaliteit
te maken hebben, want de sfeer is hier toch merkelijk anders dan in
Nederland. Ik speel hier graag... De stad Oostende is ook geweldig,
echt, het klopt allemaal. Je gaat je ook afvragen of je theater van hoge
kwaliteit kunt produceren doordat je gedwongen bent met de essentie
bezig te zijn. Ik weet wel dat die redenering niet opgaat - gebrek aan
middelen leidt niet per so tot betere kunst - maar het is soms verleidelijk
om dat wél te denken. Dat gevoel bekruipt me hier toch.
Favoriete auteur(s)?
Ik hou heel erg van Julio Cortázar, van Marguerite Yourcenar... Ik ben nu een
vreselijk boek aan het lezen van Milan Kundera, dat ik gekocht heb omdat
ik de titel zo mooi vond: Onwetendheid. Maar het is een erg kil boek té kil naar mijn smaak. Van wie hou ik nog? Van Houellebecq, da’s een feest
om te lezen. Van Kamiel Vanholes werk voor toneel, van Josse De Pauw.
Claus vind ik ook heel goed. Je merkt het: ik lees veel schrijvers graag.
Wat is haar favoriete vakantiebestemming? Het afgelegen Lunteren, zoals
bij Bert?
Mmm. Als ik aan een ideale vakantie denk, dan denk ik liever niet aan
een bestemming. Ik hou ervan om, gewoon, rond te reizen en te zien
waar je terecht komt. Improviseren, ja. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van
de buitenwijken in grote steden. Die zijn vaak erg avontuurlijk. Ik hou
ook van wandelen, omwille van de combinatie ‘rust’ en ‘actie’. Als je
wandelt kun je heel open en goed nadenken. Een voorbeeld van een
favoriete stad? Wel, ik denk dat Luik mijn favoriet is. Een fantastische
stad, de buitenwijken maar ook het centrum. Luik is aan de ene kant stil
blijven staan en aan de andere kant is het er heel levendig, een echte
smeltkroes. Die twee kwaliteiten, nieuw en oorspronkelijk, vind ik
bijzonder aantrekkelijk. Oostende heeft dat ook. Luik is bovendien een
failliete stad, en dat heeft natuurlijk iets tragisch, maar toch heb je er
het gevoel dat er van alles te beleven valt, dat het avontuur wenkt.
Misschien is dat vooral in mijn verbeelding, maar toch... Ze zeggen dat
de maffia er actief is, misschien heeft het ermee te maken. Napels lijkt
me om dezelfde reden ook spannend, al ben ik er nog niet geweest.

Mijn absolute nummer één is Act II van The Obsession
Project. Daarna wordt het moeilijk... Ik heb enorm genoten
van Jan, mijn vriend door Bruno Vanden Broecke, een
zeer aangrijpende voorstelling. Maar ik heb ook genoten
van Jummoo in het Variététheater. En van 1-2-3 Comedy
Club. En van Vive l’Afrique door Action Malaise. Schitterend was dat. En ook
Het Appartement was leuk.
Het memorabelste moment? Dat zal de dag geweest zijn waarop Luc mij
probeerde te overtuigen om met The Obsession Project naar de grens van
Oostende te trekken, ver van het centrum. Ik zag dat aanvankelijk niet
zitten; ik dacht dat het publiek niet zou meegaan. Maar vorige week gingen
we samen naar alle locaties kijken, en toen we de loods binnenkwamen
waar The Obsession Project aan het repeteren was, had ik echt een gevoel
van: YES. Ik ben uitermate fier dat die productie bij ons in première is
gegaan. Een ander mooi moment was toen, na haar uitstekend concert in
Fort Napoleon, Luc aan Maartje Teussink vroeg of ze ‘s avonds niet op Café
Koer wou optreden. Je had haar gezicht moeten zien. Er loopt hier echt
nogal wat talent rond, hoor. Een dikke proficiat aan TarTarT, echt gemeend.

HILDE VEULEMANS,
schepen van Toerisme van Oostende
Op nummer één bij mij staat Vive l’Afrique. Die mensen hebben mij Afrika
doen ruiken, smaken, proeven... Ongelooflijk. Wat een sfeer op amper drie
kwartier! Op twee staat Act II van The Obsession Project. Ik was daar
ondersteboven van. Die fijnzinnigheid, die gevoeligheid... De manier
waarop passie en, ja, begeerte eigenlijk werden voorgesteld. Prachtig.
En als nummer drie - ik heb er lang over moeten nadenken - kies ik voor
Leen De Veirman met haar chansonprogramma in Fort Napoleon. Zo
eenvoudig, zo puur... Ik had die vrouw achteraf willen vastpakken en een
kus geven, zozeer was ik onder de indruk. Maar er waren nog veel mooie
dingen, hoor. Ik zou er gemakkelijk tien kunnen opnoemen.

MARC BREBAN,
programmator van PAF (Performing Arts Festival) ofte de straatartiesten
Het leukste op PAF was de ambiance tussen de artiesten onderling.
De ontmoetingen op de momenten dat ze niet moesten spelen. Er werd
gebabbeld, er werd met plezier materiaal uitgeleend... De sfeer was heel
goed. Daarna, op nummer twee, staat voor mij Endless Medication van
Marijs Boulogne en Manah Depauw. Iedereen zei me dat ik zeker naar die
voorstelling moest gaan kijken - het is ook de enige buiten PAF die ik gezien
heb - en ik moet zeggen : het was schitterend. Op drie tenslotte staat voor
mij de sfeer van het hele festival. Dat blijft een cruciaal gegeven. Mag ik
trouwens een speciaal dankwoordje placeren? Aan Ivan voor zijn
medewerking, en vooral aan Rob, die vanaf de eerste dag heeft
meegewerkt aan PAF, en daarbuiten ook. Voor het familietheater onder
andere. Rob is constant overal ingesprongen. Een enorme hulp, kortom.

MARC LYBAERT,
medeoprichter van TaZ
Ik heb hier een vijftal dingen opgeschreven, moet ik er nu echt drie uithalen?
Het zijn eigenlijk geen ‘momenten’, eerder observaties. Graag wil ik Isabel
erbij, de huisfotografe van TaZ, met haar ingetogen, repetitieve bewegingen.
Die ‘choreografie’ is prachtig om naar te kijken. Net als de samenspannende,
steelse blikken van muzikanten of acteurs, tussen samenspelen en er toch
even goed mee rammelen, gelardeerd met gevleugelde commentaren. Dat
zal dan het tweede ‘moment’ zijn. En ook deze wil ik er eigenlijk bij:
‘eenvoudigweg het eindeloze festivalgevoel’ (© Fauve L.).

GEERT TAVERNIER,
programmator van TaZ en de Letteren
Het mag ook iets negatief zijn, niet? De afsluiting van het Letterenprogramma gisterenavond was toch wel het slechtste moment dat ik heb
meegemaakt. Het licht viel uit, het geluid zat helemaal fout, de timing liep
in het honderd, er was weinig volk, er ging een gsm af en dat bleek dan ook
nog de mijne te zijn. Een ramp, kortom. Als mooiste moment wil
ik toch de twee opvoeringen van Ostend Appearance
vernoemen. Dat was pure magie, zowel op artistiek vlak als
in de onderlinge sfeer. Met kunstenaars uit verschillende
landen die elkaar acht dagen geleden nog niet hadden
gezien, zo’n voorstelling afleveren… En dan was er
ook nog een persoonlijk moment: ik ben op TaZ mijn
eerste liefde tegen het lijf gelopen, iemand uit
Dendermonde die ik al 23 jaar niet meer had gezien.
Dat was leuk, heel leuk. We hebben nu al afgesproken om
iets te gaan drinken op Theater aan Zee 2003.

Onder het motto ‘Verbaas vriend en vijand met een elegante tongvalstrik voor gevorderden’, het laatste deel in
onze uitdagende reeks Bulgaars In Vijf Lessen. Dit nog steeds als geste naar de lieftallige Bulgaarse
medewerkers die Theater aan Zee dit jaar kwamen versterken. Opgelet: het onderstaand vocabulaire werd
uitgebreid op afschrikwekkendheid getest op elke verdieping van de vzw Toerisme Oostende, Monacoplein 2.
Ze zitten daar nog steeds te trillen achter hun computer.
Do godina: tot volgend jaar
Djervèna ribka: goudvis
Café Gggrradina: Café Koer
Magmor woek: kater (de hoofdpijn, geen poes!)
Ednoh, dwei, tri, tsjeti, pit: Eén, twee, drie, vier, vijf…

Voilà. Het zit erop. Vijf afleveringen, goed voor een mondje geloofwaardig Bulgaars (tenzij u onze fonetische
spelling nog steeds problematisch vindt) en het staat garant voor een Goede Indruk bij… Ja, bij wie eigenlijk?
Maar gezellig was het wel, en dan bedoelen we vooral de aanwezigheid van de tien sympathieke Bulgaren in de
technische equipe van het festival. Mogen zij in blakende gezondheid en met een rugzakje vol met stralende
herinneringen naar huis toe keren; de subsidieaanvraag voor een nieuwe uitwisseling van technici is al
onderweg naar het ministerie. Duimen maar! En om te bewijzen dat de Bulgaren zichzelf ook uitstekend
geamuseerd hebben, drukken we hierbij ook hun afscheidsbriefje af - een zonder twijfel lief bericht, of we
moeten ons danig vergissen. In ieder geval reikt onze kennis van het Bulgaars niet ver genoeg om een en ander
te ontcijferen, dus misschien staat er nu een ongelooflijke Bulgaarse obsceniteit in deze laatste TaZette. So be it.

COLOFON
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Het was vroeg vanochtend toen de jury voor het Jong Theater Werk
de koppen bijeenstak in Hotel Ter Streep voor een doorgedreven
evaluatie. Aangevoerd en aangespoord door schepen van Toerisme
Hilde Veulemans werden de meest uiteenlopende argumenten en
belevenissen op tafel gegooid, zomaar, tussen de croissants, de
eierdopjes en de thermoskannen. Waarbij er na twee uur vergaderen
toch een consensus uit de bus kwam, goed voor vier prijzen.
De investeringsenveloppes - elk ter waarde van 10.000 euro en sinds
vorig jaar respectievelijk de Stad Oostende / STUK-prijs en de Stad
Oostende / Limelight-prijs genaamd - staan voor investeringen door
deze badstad en de genoemde kunstencentra om jonge, talentvolle
theatermakers onder de arm te nemen en hen de kans te geven hun
werk in rustige omstandigheden te ontplooien. Zijn als winnaars in deze
categorie uit de bus gekomen: Sparta 2010 van Joost Vandecasteele
(Stad Oostende / Limelight-prijs) en Endless Medication van Marijs
Boulogne en Manah Depauw (Stad Oostende / STUK-prijs). ‘In beide
voorstellingen, gemaakt als eindwerk aan het Brusselse RITS, staan
makers met een sterke persoonlijkheid op de scène die compromisloos en gedreven een aparte logica ontwikkelen. Boulogne en
Depauw vormen een sterk team dat het publiek moeiteloos meezuigt
in zijn ongebreidelde - vrouwelijke - fantasie. Vandecasteele formuleert
een overtuigend statement dat getuigt van een groot politiek,
economisch en sociaal bewustzijn.’ Met de TarTarT-prijs ter waarde van
2.500 euro (plus een residentie van één maand) investeert de
organiserende vzw achter het festival in een groep die een werkverblijf krijgt aangeboden op de volgende editie van Theater aan Zee.
Winnaar is Zomer in Zeeland door drie studenten van de Amsterdamse
Toneelschool: Gienke Deuten, Bram de Goeij en Wijnand Moeken.
‘Deze - ondanks de broeierige sfeer - verfrissende ‘objecttheatervoorstelling’ roept met weinig middelen een filmische wereld op die
getuigt van tanend huwelijksgeluk en onbeantwoord verlangen.’
Laatste uit te reiken prijs is de KBC - Jong Theater Werk-prijs ter
waarde van 2.500 euro. Die gaat naar de voorstelling Ajah van De
Warme Winkel, een gezelschap dat ontstond in de schoot van de
Toneelacademie Maastricht. ‘Vincent Rietveld en Mara van Vlijmen
zijn zeer goede, zelfs virtuoze, spelers die met Ajah - de titel staat voor
‘Als je alles hebt’ - de tijdgeest weten te vatten. Op een speelse en
intelligente manier maken zij een dwarsdoorsnede van de huidige,
lichtjes op hol geslagen Nederlandse maatschappij.’ Tot slot neemt
TarTarT zich voor om, geïnspireerd door de krachtige aanwezigheid
van singer-songwriter Maartje Teussink, vanaf volgend jaar extra te
investeren in Jong Muziek Werk.
De jury voor het Jong Theater Werk bestond uit Hilde Veulemans
(voorzitter), Peter Anthonissen, Robby Cleiren, Tuur De Weert, Joost
Fonteyne (Limelight), Steven Heene en An-Marie Lambrechts (STUK).

ZIJ DEDEN U PAF STAAN
De competitie voor straatartiesten kent ook elk jaar zijn winnaars, gekozen
door het publiek én door een jury. Dat resulteerde in drie prijzen, zo laat
coördinator Marc Breban weten.
De eerste prijs van de jury, goed voor 750 euro, gaat naar de act Hamish &
Flamish, vanwege de originele act en, vooral, de inkleding van het geheel.
Hamish & Flamish presenteerde de voorbije dagen een cirkelact met onder
andere evenwichtsoefeningen en fakkeljongleren en stond garant voor
een professioneel spektakel, aldus Breban, hoewel het dus geen
professionelen zijn.
De prijs van het publiek, bepaald via wedstrijdformulieren en goed voor 175
euro, gaat naar Sparkly Star. Deze act eindigde bij zowel de jury als het
publiek helemaal vooraan in de appreciatie, maar de jury verkoos toch
uiteindelijk de collega’s van Hamish. Breban: ‘Sparkly Star was sterk en
werd duidelijk gewaardeerd door het publiek. Het enige minpuntje voor de
jury was dat het eigenlijk om dezelfde act ging als vorig jaar, zij het wel dat
die act beter was uitgewerkt.’
De aanmoedigingsprijs van PAF, eveneens goed voor 750 euro, gaat naar
Prroetsjkov wegens - het zal u niet verbazen met zo’n naam - een hoogst
originele act. Meer van dattum dus aub. En nog eens proficiat aan alle
deelnemers. Mogen zij hun pleinvrees ook in 2003 stevig onderdrukken.

IMPRESSIE
Op de valreep krijgt u, geheel in de stijl van deze festivaleditie, poëzie
voorgeschoteld in deze allerlaatste TaZette. Met dank aan dichter Kirchof,
alias Dirk vanop het secretariaat. Hij schreef deze titelloze impressie van
de warme, zesde TaZ-editie - en wie herkent de voorbije week niet?
Krijsende meeuwen
Stil voorbijglijdende ferries
Vanoveral meisjes
Vismijnige geurtjes
Voetpadparkeerders
Ikkanalles jongens
Korte nachten
Woeste dichters
Wulpse sopranen
Daverende applausen
Bevende performers
Enthousiaste spelers
Verraste bezoekers
Tropische zonnegloed
Dijkteisterende frigoboxen
Doorlefte nachtbrakers
Gebroken relaties
Nieuwe lieven
Onverwachte pannes
Verdwijnende richtingaanwijzers
Flodderende vlaggen

Kapotte strandstoelen
Kreeftrode zonnekloppers
Kapotvertramde ochtendstiltes
Vliegende Harry’s
Bekogelde straatmuzikanten
Lange pauzes
Vrolijke orkestjes
Drijvende goudvissen
Druppelende wolken
Kleine oogjes
Grote monden
Megakaters
Grote jonge dromen
Ouderwordend genot
Stoffige loodsen
Oude theaters
Doordringende monologen
Krachtige stiltes
Ik wou dat het weer 28 juli was.
Kirchof

