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t eerst zand gegeten”

l en Michel Mampay met Koen De Bouw. De zachte maand maart verloopt ideaal voor plantenliefhebbers. FOTO DIRK VAN DE VELDE

uin nodig.”
deren in Antwereen kot gehuurd
merd herenhuis
p de gelijkvloerse
rustig mijn beurt
urder op de bezodat ik de ben tuin kon over-

nemen. Ik zaaide er met vallen en
opstaan exotische kiwi’s en blauwe
orchideeën, totaal andere zaken dan
saai gras.”
Koen De Bouw vindt de verschillende soorten ondergrond fascinerend. “In Turnhout heb je heel andere grond dan in Viersel, en zeker
dan in de Ardennen, waar ik op een

soort kleigrond tuinier. Da’s bijna
medicinaal, want klei staat bekend
om zijn zuiverende werking.”
Tijdens de opnames van Achter de
Feiten de voorbije week stak De Bouw
voor het eerst in zijn leven grond in
zijn mond. “Ik ben het soort acteur dat
tussen ‘actie’ en ‘cut’ ontoerekeningsvatbaar is. De boeren proefden vroe-

ger toch ook van hun land? Ik vond
het hoog tijd om eens zand te eten.”
Als plantenvriend is De Bouw in de
wolken met de zachte maand maart.
“Ik heb vandaag toevallig even vrij,
want normaal zit ik nu in mijn hof.”
KRISTIN MATTHYSSEN

Tot en met 23 maart: Lentemomenten bij Mampay, Herentalsebaan.
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De Senegalese landbouwer Ibrahima Tiné bezoekt het ecologisch tuinbouwproject in de Veldstraat in
Zoersel. “Ik ben onder de indruk. We kunnen hier veel van elkaar leren”, zegt hij enthousiast. FOTO W&F

Ibrahima Tiné heeft landbouw gestudeerd in Senegal, maar is blij in
Malle en Zoersel heel wat weetjes te
kunnen opsteken op het gebied van
tuinbouw. “Het is interessant om
te vergelijken: hoe jullie leven en
hoe wij leven. Tachtig procent van
de Senegalezen zijn landbouwers.
Daarvan leeft 55 procent onder de

armoedegrens. Zo moeten we bij
landbouwprojecten het water, dat
gedurende minder dan vier maanden in het regenseizoen valt, optimaal benutten om de oprukkende
Sahel te bekampen.”
Op vrijdag 21 maart organiseert
de Mondiale Raad van Malle om 20u
een getuigenissenavond in GC Alice

Forceville, Sint-Jozeflei 26. Twee
jonge Mallenaars, Tine Steyaert
en Jolien Aerts, vertellen over hun
opdracht in Azië. Daarnaast gaan
enkele leerlingen van het Sint-Jan
Berchmanscollege, die Senegal bezochten, in dialoog met Ibrahima. De
toegang is gratis. JVS
www.develdstraatzoersel.be
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Theater

“De zaak uit handen geven
doen we per definitie niet”
Acteurskwartet over 25 jaar op de bühne met Toneelspelersgezelschap STAN

G

een artistiek leider,
geen hiërarchie. Bij
TG STAN heeft het
acteurskwartet zelf de
touwtjes in handen, intussen
een kwarteeuw lang. “Telkens
weer is het zoeken naar een
consensus, in het slechtste
geval een compromis.”

Hun wegen kruisten aan het conservatorium in Antwerpen. In 1989
studeerden Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver en Frank
Vercruyssen samen af. Ze konden
zich niet vinden in de koers van de
toenmalige gezelschappen. Neen, ze
wilden zich niet integreren. En dus
richtten ze Toneelspelersgezelschap
STAN op. Aanvankelijk samen met
Waas Gramser, al besliste zij na enkele producties het gezelschap te verlaten. Sara De Roo voegde zich even
nadien bij de groep.
Het acteurskwartet zat van meet
af op dezelfde artistieke golflengte.
Ze zouden werken zonder regisseur.
Het zwaartepunt legden ze bij zichzelf, de acteurs. “Omdat je het begin
en einde wil zijn van wat je gaat spelen, je wil het allemaal zelf doen”,
zegt Damiaan De Schrijver. “Van het
kiezen van het theaterstuk tot het
ontwerpen van de affiche. Tot het
vinden van de juiste tafels en stoelen.
Ja, tot het kopje waaruit je drinkt.”
“Omdat het gaat over interpretatie, de dingen die Damiaan opnoemt”, pikt Sara De Roo in. “Ze be- Frank Vercruyssen, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver en Sara De Roo van STAN. Ze werken intussen een kwarteeuw zonder regisseur
palen mee het verhaal dat je met een of artistiek leider. “Van het kiezen van het theaterstuk tot het ontwerpen van de affiche, we willen het allemaal zelf doen.” FOTO BERT HULSELMANS
theaterstuk vertelt.” Damiaan knikt.
“Het is toch een ander engagement,
“Dat zorgt soms voor vuurwerk, het
woorden en zinnen die je zelf nooit
hoor, wanneer je het begin- en eindzijn ego’s die botsen. We hebben uihad kunnen verzinnen”, merkt Damiaan op. “Want je bent geen schrijpunt van je productieproces bent.
teraard allemaal onze smaak en tegelijk moet je ook een gemeenschapver, geen grote geest. Maar als speler
STAN heeft geen regisseur, geen
pelijke smaak vinden. Op de koop toe
blijft het fantastisch zulke woorden
artistiek leider, wat betekent dat je
spelen we ook elk anders (glimlacht).
in de mond te kunnen nemen, zelfs
voortdurend over alles met z’n vieren een consensus moet vinden. Of in
Maar over een aantal basisregels zijn
als je het er niet mee eens bent.”
het slechtste geval een compromis.”
we het wel eens.” Sara knikt.
Herneming
Buitenwereld
Chaotisch en intuïtief
Hun 25-jarig bestaan zet het toAan het Eilandje zitten we op een
Hoe dat dan precies in zijn werk
neelspelersgezelschap in de verf met
de herneming JDX - a public enemy,
van de hoogste verdiepingen van een
gaat, met vier op gelijke voet beslisoud pakhuis samen met Damiaan De SARA DE ROO
een voorstelling uit 1993 die de rol
sen wat gespeeld wordt en hoe? En DAMIAAN DE SCHRIJVER
Schrijver en Sara De Roo, twee van ACTRICE, TG STAN
dat al minstens een kwarteeuw vol- ACTEUR, TG STAN
van de media en de valkuilen van de
democratie belicht. Met het vooruitde vier STAN’ers. Het is de thuisbahouden? “Dat gebeurt chaotisch en
intuïtief.” Sara De Roo zoekt naar de zegt Sara De Roo. “Het enige wat wij zicht van de verkiezing is het theasis van het gezelschap, een ruimte de doopvont gehouden.
“Aan het conservatorium had me- juiste woorden. “Het is proberen om per definitie niet doen, is de zaak uit terstuk des te meer verankerd in de
als een huiskamer ook. Straks hebben ze een tekstrepetitie. Frank Ver- vrouw (Dora, red.) Van der Groen tegelijkertijd rigide en consequent te handen geven. Verder is zowat alles actualiteit. Het brengt hen ook nog
mogelijk.”
cruyssen en Jolente De Keersmaeker steeds meer oud-studenten geën- zijn. Correct en genuanceerd.”
een keer uitsluitend met zijn vieren
worden verwacht, ook niet-STAN’ers gageerd als docent: Luk Perceval,
“En omdat je met vier alles zelf beElk van hen heeft weliswaar zijn op het podium, wat uiteindelijk maar
Stijn Van Opstal en Natali Broods zijn Ivo Van Hove. Van hen hebben we denkt, word je ook geconfronteerd voorkeuren. Sara heeft een fasci- zelden gebeurt.
onderweg. “Soms halen we de bui- les gehad. Het was ook de beginpe- met je eigen denkfouten. De oplos- natie voor schrijvers die de huiEn wat de toekomst van TG STAN
tenwereld binnen, en soms gaan we riode van gezelschappen als De Tijd sing daarvan ligt ook bij jezelf, en dat dige tijdsgeest trachten te vatten. betreft: “Het is nooit gewonnen, het
als coproductie naar de buitenwe- en Blauwe Maandag Compagnie. We is alleen maar constructief. In die zin Damiaan is verhangen aan de klas- is ook nooit gewonnen geweest”, zegt
reld toe”, zal Sara De Roo later die drukten er destijds dan wel op dat we is het ook belangrijk die constellatie siekers. Hij noemt theaterschrijvers Sara De Roo. “Bij elke volgende voorons niet wilden integreren in bepaal- af en toe door elkaar te schudden en als Ibsen en Tsjechov, bij wie ze met stelling wordt de noodzaak om weer
middag zeggen.
Maar nog eerst even terug naar het de bestaande gezelschappen, maar andere mensen op te zoeken of bin- STAN telkens weer aanbelanden.
met elkaar rond de tafel te zitten in
begin, naar de tweede helft van de ja- tegelijk kun je je dus afvragen in hoe- nen te halen. Je eigen methodiek
“Je probeert die teksten af te stof- twijfel getrokken. Tot nu toe is het
ren tachtig. Alle aandacht was in de verre wij ons nog werkelijk hebben wordt ter discussie gesteld, je laat die fen zonder ze te actualiseren, want antwoord altijd ‘ja’ geweest. Maar het
ook ter discussie stellen. Niet om on- dat doen we louter door ze uit te spre- verhaal van STAN blijft een levensvoorafgaande decennia steeds naar afgezet”, relativeert Damiaan.
deruit te halen, maar om te toetsen ken”, zegt Damiaan. “Het gaat om geschiedenis. Hoe het gezelschap er
de grote ensembles en stadsgezelen op te frissen. Om die eigen metho- tijdloze, universele inzichten van morgen zal uitzien, weten we niet.”
schappen gegaan. Stilaan kantelde Botsende ego’s
Met zijn vieren kozen de jonge ac- diek opnieuw te verwoorden.”
“Terwijl we al wel weten wat we
schrijvers, die zo algemeen geldend
dat. In 1990 verving het theaterdecreet van Patrick Dewael, toenmalig teurs een pad dat ze al wandelend
De acteurs delen met elkaar een zijn dat ze geen actualisering nodig in 2015 zullen spelen”, lacht Damiminister van Cultuur, de voorafgaan- zelf vorm gaven. “Ieder heeft zijn liefde voor tekst, zowel klassiek als hebben. Nee, een tekst naar het he- aan. Sara knikt. “Het is een verhaal
de verordening uit 1975. Geld werd dramaturgische kwaliteiten, zijn hedendaags werk. In feite is er niets den brengen doe je niet door gel in je vol contradicties, zoals het leven.”
vrijgemaakt voor jonge gezelschap- ethische en esthetische pluspun- dat ze niet zouden spelen. “Ik kan haar te smeren, een jeans aan te trek- RUBEN AERTS
JDX - a public enemy, naar Hendrik
pen en kleine groepen. Aan de voor- ten. Voor elk van ons zijn die ver- me voorstellen dat er op een gege- ken en een zonnebril op te zetten.”
avond van die omwenteling werd To- schillend. En aanvullend, want ieder ven ogenblik een heel goede reden
“Ach, uiteindelijk gaat het steeds Ibsen. Nog tot 22 maart in Monty,
neelspelersgezelschap STAN boven heeft ook zijn dada’s”, zegt Damiaan. is om het telefoonboek te spelen”, weer over het zoeken en vinden van Antwerpen. Vervolgens op verplaatsing.



“Bij elke
voorstelling wordt
de noodzaak om
met elkaar rond de
tafel te zitten ter
discussie gesteld.”

“Een klassieke
tekst met tijdloze
inzichten wordt
louter door die
uit te spreken
geactualiseerd.”



