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Toneelhuis 2017-2021
op naar een nieuw begin

Toneelhuis 2017-2021

Toneelhuis staat op de drempel van een nieuwe subsidieperiode
(2017-2021) die de culminatie wil zijn van wat in 2006 begon
als Toneelhuis-nieuwe-stijl: een stadstheater dat stevig
verankerd is in de stad Antwerpen, zijn blik gericht houdt op de
wereld en met grote generositeit ruimte geeft aan zeer diverse
kunstenaars die op hun beurt zeer uiteenlopende publieken
aantrekken.
In het hart van dit huis maken Toneelhuismakers hun
producties: rond Guy Cassiers als artistiek leider werkten in
de afgelopen negen jaar artiesten als Sidi Larbi Cherkaoui,
Wayn Traub, Lotte van den Berg, De Filmfabriek, Olympique
Dramatique, Benjamin Verdonck, Abke Haring, Bart Meuleman,
Mokhallad Rasem en FC Bergman. Elk van deze makers was
gedurende een periode van minstens drie jaar verbonden aan
het huis en creëerde er nieuw werk dat regionaal, nationaal en
internationaal reisde en weerklank vond.
De generositeit van deze formule – een artistiek leider die naast
zich op gelijkwaardige basis andere artiesten alle kansen geeft
– heeft zeker in het buitenland menige discussie over het
management van grote huizen geïnspireerd. De keuze voor een
meerkoppige artistieke ploeg is geen gemakkelijkheidsoplossing
maar een ideologische keuze: tegenover de meervoudigheid
van onze maatschappij met zijn bombardement aan visies,
opinies, strekkingen, diverse bevolkingsgroepen… kan niet één
soort van theater geplaatst worden. Alleen meerstemmigheid
kan die veelheid reflecteren. Daarom is Toneelhuis een huis
met vele kamers.
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Meerstemmigheid die ook in de dagelijkse praktijk van de
organisatie zijn vertaling vindt: rondom elk van de makers wordt
telkens de meest adequate werkwijze ontwikkeld en de meest
aangepaste ploeg samengesteld. Daardoor valt de werking
van Toneelhuis veeleer te begrijpen als een verzameling van
werkingen met een beperkte, ondersteunende administratie
en communicatie. Elke Toneelhuiskamer zijn praktijk.
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Als we zeggen dat de periode 2017-2021 het culminatiepunt wil
zijn van de werking die we in de afgelopen negen jaar ontplooid
hebben, dan doelen we enerzijds op een continuering van
wat we reeds doen, maar anderzijds ook op een versterking
en intensifiëring van een aantal deelaspecten van de werking
zoals we die tot nu toe ontwikkeld hebben. Dit lichten we
hieronder stapsgewijs toe.

Toneelhuis 2017-2021

Het hart

Het kloppend hart van Toneelhuis wordt gevormd door de
creaties van de Toneelhuismakers. In de periode 2017-2021
zijn die Toneelhuismakers Guy Cassiers als artistiek leider,
Olympique Dramatique, FC Bergman, Benjamin Verdonck en
Mokhallad Rasem. De eerste drie creëren werk voor de grote
zaal, de laatste twee zoeken per project naar het meest geschikte
formaat en locatie. Samen bestrijken zij een breed veld aan
onderwerpen en gevoeligheden. Elk van hen ontwikkelt ook een
volstrekt eigen theateridioom. Zo komt binnen Toneelhuis puur
acteurs-gedreven teksttheater te staan naast sterk beeldend
theater, intens gebruik van klank- en beeldtechnologie naast
artisanaal kleinschalig handwerk, eenmalige interventies in
de stad naast regulier theaterwerk in de grote zaal, singuliere
thematieken naast breed aansprekende vertellingen...
Hoe uiteenlopend ook, toch zijn al deze makers te situeren in
het spanningsveld tussen de stad en de wereld: ze laten zich er
door inspireren of reflecteren er rechtstreeks of onrechtstreeks
op. Op dit punt dient zich alvast een eerste aspect aan dat
Toneelhuis in de nieuwe periode via een gericht project
verder zal uitdiepen: de nieuwe stedelijkheid en wat die aan
opdrachten genereert voor Toneelhuis.

6

Buro voor Stedelijk Enthousiasme

Toneelhuis wil de stedelijke context waarin het werkt bewust
verder uitdiepen en start daartoe vanaf 2017 samen met het
Antwerpse gezelschap MartHa!tentatief een nieuw initiatief:
het Buro voor Stedelijk Enthousiasme met een werking die
zich expliciet richt op de nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Een gedetailleerde uitwerking van Het Buro voor Stedelijk Enthousiasme
is te lezen op p.42.
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Het Buro gaat actief op zoek naar ongekende verhalen die het
vertellen waard zijn, naar nieuwe publieken en onverwachte
plekken in de stad. Deze stedelijke werking mondt uit in
ontmoetingen, lezingen, workshops, wijkinitiatieven én
voldragen theaterprojecten in een regie van de artistieke leiders
van MartHa!tentatief (Bart Van Nuffelen en Johan Petit). Twee
van die projecten zullen zich bovendien ontwikkelen tot grotezaal-projecten in de Bourlaschouwburg en zullen zich dus
nestelen in het hart van Toneelhuis.

P.U.L.S.

Toneelhuis 2017-2021

Een tweede nieuw initiatief is het ontwikkelingsproject
P.U.L.S. dat zich richt op jonge makers. Toneelhuis stelt zich
in de nieuwe periode expliciet de taak jong talent de nodige
rust en omkadering te geven om werk te ontwikkelen dat op
termijn de grote theaterzaal kan bespelen, en zo het hart van
Toneelhuis van nieuw bloed kan voorzien.
In de huidige ploeg Toneelhuismakers zijn drie generaties
makers verenigd: van gevestigde makers als Guy Cassiers over
de middelgeneratie van Olympique Dramatique en Benjamin
Verdonck tot de jonge generatie van FC Bergman en Mokhallad
Rasem. Nu wordt ook de allerjongste generatie geïnviteerd in
Toneelhuis: jonge twintigers die intekenen op een stapsgewijs
traject naar de grote zaal, gecoacht door ‘seniors’ als Guy
Cassiers, Jan Fabre, Jan Lauwers, Ivo van Hove en Alain
Platel. Ook voor de club van coaches geldt meerstemmigheid,
geen eenkennigheid. De jonge makers realiseren binnen dit
meerjarige project aanvankelijk kleinschalige projecten,
maar maken op termijn de overstap naar de grote zaal om
er uiteindelijk een nieuwe generatie Toneelhuismakers te
vormen. De ultieme culminatie van vijftien jaar beleid. Op dus
naar een nieuw begin…

Over P.U.L.S. leest u meer op p. 45.
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Fijnmazig weefwerk van samenwerkingen
Toneelhuis kan al deze doelstellingen slechts realiseren door
intense samenwerking en uitwisseling met andere partners in
het landschap. Zo kan P.U.L.S. alleen bestaan bij gratie van
een samenwerking over de organisaties heen tussen de leden
van één generatie die hun stempel hebben gedrukt op het
huidige kunstenlandschap: Cassiers, Lauwers, Fabre, Platel,
van Hove.

Dit weefwerk is op zijn beurt onderdeel van een breder net
van contacten dat al eerder ontstond en dat steeds verder
groeit, met name het netwerk van speelplekken, huizen,
festivals… in binnen- en buitenland waarmee Toneelhuis al
sinds jaren een doorlopend werkverband heeft: voorstellingen
uit het hart van Toneelhuis worden daar getoond en soms
gecoproduceerd. Van Amsterdam tot Avignon, van Girona tot
Istanbul, van Rome tot Berlijn, van Athene tot Manchester…
om alleen enkele van de vele buitenlandse plekken te noemen.
Het is daar dat de producties de toets van ‘vreemde’ publieken
doorstaan: ze worden er ‘puur’ bekeken, als artefact zonder
deze of gene voorkennis of vooringenomenheid. Dat blijft altijd
een spannende onderneming: een voorstelling moet los van
zijn eerste context ook ‘spreken’ tot dat nieuwe publiek in die
nieuwe context en doet dat – gelukkig maar – ook heel vaak.
De prijzen die de Toneelhuismakers te beurt vallen en de
vele selecties voor festivals zijn daarvan het meest objectieve
bewijs. (voor lijst zie p.47)
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Het Buro voor Stedelijk Enthousiasme is geschraagd op een
reële wisselwerking tussen MartHa!tentatief en Toneelhuis,
waarbij elk van de deelnemende organisaties personeel en
middelen levert om tot daadwerkelijk nieuwe realisaties
te komen die hun plek zullen krijgen binnen en buiten de
Bourlaschouwburg. Die Bourlaschouwburg zal ook ruimte
geven aan het werk van genoemde “seniors”, aan het werk
van de collega-stadsgezelschappen uit Gent en Brussel, en
aan andere Antwerpse actoren in formules als de Antwerpse
Kleppers, een jaarlijks terugkerend en erg gesmaakt
festival. Zo verdicht met het jaar een fijnmazig weefwerk:
Toneelhuisproducties van verschillende stijlen en generaties
zetten lijnen en verbanden uit waarin het werk van collegagezelschappen zijn plek vindt.

Financiële onderbouw
Voor deze gelaagde werking zal Toneelhuis in de periode 2017-2021 werken
met een gemiddeld budget van jaarlijks ongeveer 9,6 miljoen euro. Om het
geheel financieel overzichtelijk te houden deelt Toneelhuis zijn werking op in
vier bedrijfseenheden waaraan telkens middelen gekoppeld zijn. Onderverdeeld
naar deze vier bedrijfseenheden worden de globale middelen besteed aan:

Toneelhuis 2017-2021

•
•
•
•

Artistieke werking		6.000.000		62,5%
Omkadering			1.200.000		12,5%
Publiekswerving/werking 600.000		
6,3%
Exploitatie schouwburg
1.800.000		
18,7%

De financiering hiervan loopt over twee sporen. Enerzijds zijn er de toelagen
vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Antwerpen, aangevuld met een
Provinciale projectsubsidie (totaal 7,0 miljoen euro). Anderzijds voorzien we
2,6 miljoen eigen inkomsten, in hoofdzaak inkomsten gegenereerd door de
artistieke werking).
•
•
•
•

Gevraagde toelage Vl. Gem.		
4.080.000		
42,5%
Gevraagde toelage Stad Antw.
2.848.000		
29,6%
Gevraagde projecttoelage Prov.
62.500		
0,6%
Eigen inkomsten			2.610.000		27,3%

Tijdens de lopende subsidieperiode 2013-2016 ontvangt Toneelhuis van
de Vlaamse Gemeenschap 3.000.000 euro aangevuld met 320.000 euro die
omwille van de staatshervorming is overgekomen van de Provincie Antwerpen
(maar een deel hiervan werd ingezet als compensatie voor de bezuinigingen in
2015 en 2016 waarin telkens 7,5% diende ingeleverd te worden).
Van de Stad Antwerpen ontvangt Toneelhuis in 2015 2.550.000 euro (ook hier
werd Toneelhuis vanaf 2014 gekort, met name 300.000 euro).
De projectsubsidie van de Provincie Antwerpen bedraagt in 2015 62.500 euro.
Voor de subsidieperiode 2017-2021 vraagt Toneelhuis aan de Stad Antwerpen
om de toelage van vóór de besparingen opnieuw toe te kennen, namelijk
2.800.000 euro.
Bij de Vlaamse Gemeenschap wil Toneelhuis voor de periode 2017-2021 een
verhoging van 600.000 euro verdedigen. Die verhoging is als volgt samengesteld:
de indexering van de huidige toelage (200.000 euro) en 400.000 euro als
bijkomende toelage voor het nieuwe project voor jonge makers, P.U.L.S., dat
we vanaf 2017 willen opzetten.
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Zoals eerder aangegeven kiezen we ervoor om het bestaande traject rond
Toneelhuismakers en het Buro voor Stedelijk Enthousiasme te realiseren
vanuit de bestaande toelage, maar een bijkomende financiering te vragen
om het jonge-makersproject te kunnen ontwikkelen. We berekenden dat
P.U.L.S. ongeveer 1.165.000 euro kost. Daarvan genereren we zelf 430.000
euro aan inkomsten via sponsoring (125.000 euro) en uitkoopsommen, we
putten daarnaast 335.000 uit de bestaande toelage en we bepleiten bijgevolg
bij de Vlaamse Gemeenschap 400.000 euro aan bijkomende toelage. Of
anders gezegd: voor dit project vragen we één derde bijkomende inbreng
aan de overheid.
Ter info:
In 2015 waren er 94 werknemers in dienst bij Toneelhuis, goed voor 76
FTE, met een perfecte verdeling tussen mannen en vrouwen.

Wat betreft het aandeel van de individuele kunstenaar in de periode
2017-2021 voorzien we gemiddeld 27,2 FTE voor het geheel aan makers,
acteurs en ontwerpers. Dit staat voor een totale som van ongeveer 1.800.000
euro.
•
•
•
•

Makers vast verbonden aan TH		
6,0 FTE
Makers P.U.LS.				5,0 FTE
Acteurs free-lance				11,2 FTE
Ontwerp, tekst, etc				
5,0 FTE

Toneelhuis bedient jaarlijks ongeveer 145.000 toeschouwers en organiseert
in totaal een 700-tal activiteiten. In Antwerpen zijn er gemiddeld 67.000
toeschouwers, op tournee in Vlaanderen en Nederland 38.000 toeschouwers
en wereldwijd 40.000 toeschouwers.
Naast de theaterzaal met een maximale capaciteit van 750 personen huisvest
de Bourla-schouwburg een Foyer en een bar, PIERRE. De uitbating van de
Foyer en de PIERRE bar is in handen van de creatieve cateraars van Felix.
(zie pagina 56)
Voor het P.U.L.S. project zoekt Toneelhuis naar een bijkomende ruimte,
waar het werk van de jonge makers in een middenzaal kan gepresenteerd
en gerepeteerd worden. Deze ruimte zal de uitstraling hebben van een
‘creative factory’ met een focus op een jong publiek.
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De totale som van de vergoedingen voor personeel in loondienst bedraagt 4,4
miljoen euro. Toneelhuis engageerde vanzelfsprekend ook zelfstandigen. Zij
vertegenwoordigen een bedrag van 1,08 miljoen euro. (=57% van het totaal
budget)
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Wie zijn deze Toneelhuismakers
en wat zijn hun plannen?

Guy Cassiers

Guy Cassiers

EEN SELECTIE UIT ZIJN WERK
Guy Cassiers (1960) behoort tot de top van de Europese
theatermakers. In zijn eigenzinnige theatertaal verbindt hij
inventieve visuele technologie met een grote passie voor
taal en literatuur. Die aparte combinatie wordt in binnen- en
buitenland erg gewaardeerd.
Guy Cassiers ontving de Thersitesprijs van de Vlaamse critici
voor zijn hele oeuvre (1997), de Amsterdamprijs voor de kunsten
en de Werkpreis Spielzeiteuropa van de Berliner Festspiele voor
zijn Proustcyclus (2004), de Europese Theaterprijs voor Nieuwe
Theatrale Realiteiten (2009) en, samen met Ivo van Hove, het
Eredoctoraat voor Algemene Verdiensten van de Universiteit
Antwerpen (2014). In 2015 ontving hij de Franstalige Belgische
Prix de la Critique voor zijn regie van Passions humaines. Hij
is sinds 2006 artistiek directeur van Toneelhuis.
In de eerste termijn waarin Guy Cassiers artistiek leider is
van Toneelhuis (2006-2009) zien we hoe hij in zijn cyclus De
triptiek van de macht feilloos de macht fileert (met o.m. de
succesproductie Mefisto for ever). In de periode 2010-2013 vat
Cassiers een nieuwe cyclus aan, deze keer gebaseerd op De
man zonder eigenschappen van Robert Musil. In drie delen
laat Cassiers het prisma van een maatschappij-in-ontbinding
zien. Daarnaast loopt een ander spoor dat stukjes geschiedenis
op bijzondere wijze reveleert: de implosie van kerk en gerecht
krijgt gestalte in de figuren Jeanne d’Arc en Gilles de Rais in
Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles (2011, gemaakt in
het gerenommeerde Palais des Papes in Avignon). Duister hart
(naar Heart of Darkness) gaat rechtstreeks naar het hart van
onze Belgische geschiedenis (2011). Twee meer bescheiden
projecten vlechten zich door dit schema: het meertalige
SWCHWRM dat o.m. de heikele thematiek van de meertalige
allochtoon adresseert, en Orlando (naar Virginia Woolfs
Orlando).
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In zijn derde termijn als artistiek leider van Toneelhuis (20132016) pakt Cassiers – na meer literair geïnspireerde projecten
– het zuivere theaterrepertoire onder handen. Het eerste
project daarin is MCBTH waarbij Cassiers trouw blijft aan zijn
thema: de macht en hoe die corrumpeert. Op dat elan gaat
hij door voor een regie van Hamlet in Hamlet vs Hamlet, een
succesproductie waarvoor Abke Haring in de hoofdrol van
Hamlet een Theo d’Or 2014 wint, en van Caligula, opnieuw
een analyse van macht en mens met Kevin Janssens in de
hoofdrol (2015). Toch blijft de literatuur lokken: in 2016
staat opnieuw een literatuurbewerking gepland, met name
van De Welwillenden van Jonathan Littell, over een van de
meest duistere periodes uit onze geschiedenis, het fascisme
en Wereldoorlog II.

Guy Cassiers

© Koen Broos

DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN II
HET MYSTIEKE HUWELIJK
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Guy Cassiers

De grote-zaalvoorstellingen van Guy Cassiers bespelen de grote plateaus
met een ruim publiek in binnen-en buitenland. Vaste plekken zijn voor
Vlaanderen en Nederland o.m. Kaaitheater Brussel, Vooruit Gent, CC
Hasselt, CC Brugge, CC Kortrijk, Stadsschouwburg Amsterdam, Holland
Festival, Rotterdamse Schouwburg. In het buitenland spreken we met
MC93 Bobigny (Parijs), Festival d’Avignon, MC Amiens, RomaEuropa
festival, Temporada Alta Girona en vele andere.

DE PLANNEN IN 2017-2021

Guy Cassiers

Zoals uit bovenstaande al blijkt, speelt de geschiedenis bij makers als
Guy Cassiers een bijzondere rol. Toch gaat het in zijn analyses van
de macht niet louter om het demonstreren van waar het misloopt, om
het tonen van het ‘puin’. Hij wil in zijn werk niet alleen zicht geven
op het verleden en de mechanismen die daarin van toepassing zijn,
maar ook alluderen op een nieuwe, intuïtief voorvoelde toekomst of
een alternatief.
Het kleine meisje van meneer Linh en Grensgeval (werktitel)
In een eerste tweeluik ensceneert Guy Cassiers een van de schrijnende
en steeds meer voelbare gevolgen van het globale kapitalisme: de
migratie. Tegenover de agressie en de verbale woede van Grensgeval
(werktitel) naar Die Schutzbefohlenen (Elfriede Jelinek) stelt hij het
poëtische, ingetogen, maar niet minder aangrijpende Het kleine meisje
van meneer Linh (Philippe Claudel), resp. voorzien voor najaar 2016
en voorjaar 2017. Precies in de ruimte tussen de expliciete politieke
schreeuw bij Jelinek en het verdrongen, onuitsprekelijke verdriet bij
Claudel ligt de gevoeligheid die Guy Cassiers met zijn voorstellingen
nastreeft.
Balzac I en II
Na de focus in het voorbije decennium op modernistische auteurs
als Marcel Proust, Robert Musil en Virginia Woolf, concentreert
Guy Cassiers zich de volgende jaren op het veelzijdige universum
van de vader van de moderne roman, de Franse negentiende-eeuwse
schrijver Honoré de Balzac. In zijn romancyclus La Comédie humaine
beschrijft Balzac op een weergaloze manier de rauwe opkomst van
het kapitalisme. Het geld en de oppervlakkige rijkdom hebben alle
personages in hun ban en halen het slechtste in hen boven. (voorzien
voor najaar 2017 en 2018)
Flaubert & Altman
In een derde tweeluik concentreert Cassiers zich op de manvrouwverhouding: enerzijds de relatie van Gustave Flaubert met drie
verschillende vrouwen (gebaseerd op de vele brieven van Flaubert),
en anderzijds een eigentijdse vertelling gebaseerd op het script van
Three Women van cineast Robert Altman.
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Coup de torchon
Daarnaast loopt een plan tot coproductie met t,arsenaal en Toneelgroep
Amsterdam rond de bewerking van Coup de torchon van cineast
Bertrand Tavernier, met een politiecommissaris als hoofdpersonage
die aanvankelijk met zich laat sollen maar gaandeweg zijn positie
misbruikt om ieder die met hem spot uit de weg te ruimen (met Willy
Thomas in de hoofdrol, periode najaar 2018).
Het werk van Cassiers ontwikkelt zich op de snijlijn van literatuur
en een sterk visuele fantasie, gevoed door film en video. De meeste
van bovengenoemde scripts komen tot stand in samenwerking met
auteurs als Erwin Mortier (Balzac- en Flaubertbewerking), Tom
Lanoye e.a.. Op die manier werkt Cassiers verder aan de uitbouw van
een Nederlandstalig theaterrepertoire. Ook met Tim Van Steenbergen
zal Guy Cassiers samenwerken voor het kostuum- en decorontwerp.

Acteursploeg
Voor alle hoger genoemde producties werkt Guy Cassiers met een
groep van acteurs in los-vast verband die op regelmatige basis te
zien zullen zijn in Toneelhuis: dit zijn Ariane van Vliet, Marc Van
Eeghem, Johan Leysen, Kevin Janssens, Abke Haring, Johan Van
Assche, Katelijne Damen, Evelien Bosmans, Vincent Van Sande,
Bertel Jaspers, Sachli Gholamalizad.
Guy Cassiers

© Kurt Van der Elst

MCBTH
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Guy Cassiers

Negen Uur in Genève
Voor de invulling van het repertoire vanaf 2020 ligt ook een synopsis
op tafel van Willem de Wolf, met als werktitel Negen Uur in Genève,
die de Wolf zal uitwerken tot een stuk over diplomatie voor een
coproductie met De KOE.

Guy Cassiers

MEFISTO FOR EVER

DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN I
DE PARALLELACTIE

© Koen Broos

© Koen Broos

Guy Cassiers

Guy Cassiers

“Doordat je in de grote zaal op een grotere
schaal werkt, heeft elke discipline haar eigen
verantwoordelijkheid en kan ze haar eigen kracht
ontwikkelen. Daarbij geldt dat elke discipline een
zekere vorm van autonomie heeft binnen een
voorstelling. Elk van de verschillende disciplines
probeert autonoom zo helder mogelijk de essentie
van het thema weer te geven. In een voorstelling
probeer je als regisseur altijd een evenwicht te
vinden in al die inbreng, zodat de disciplines een
interessante dialoog met elkaar aangaan. Daarom
alleen al moet je in dialoog durven gaan met
evenwaardige mensen.”

© Koen Broos

Guy Cassiers
DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN III
DE MISDAAD
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Guy Cassiers
“Voorheen heb ik nooit willen spreken over
een politieke dimensie in mijn werk, maar
daar wil ik nu naar op zoek gaan. Ik heb op
dit moment het gevoel dat ik een zekere
taal ontwikkeld heb die mij toelaat verhalen
te vertellen die zowel een verleden als een
mogelijk toekomstperspectief bieden, en die
binnen een stedelijke context een relevantie
kunnen hebben.”

© Kurt Van der Elst

Guy Cassiers
CALIGULA
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Olympique Dramatique

EEN SELECTIE UIT HET WERK VAN OLYMPIQUE DRAMATIQUE
Olympique Dramatique is een spelerscollectief dat in 1999
opgericht werd door Tom Dewispelaere, Ben Segers, Stijn
Van Opstal en Geert Van Rampelberg vanuit de behoefte om
– los van een regisseur – hun eigen ding te doen. Hun eerste
stukken, waaronder De Krippel, De kale zangeres, De Jossen
en The Lieutenant of Inishmore, zijn fysiek en brutaal, met veel
humor, virtuoze taalbrouwsels en geweld.

Olympique Dramatique

Na die eerste uiterst succesvolle reeks stukken gaat Olympique
Dramatique nieuwe uitdagingen aan. De groep waagt zich met
Adams appels aan een musical; voor Kunstminnende heeren
vertrekken ze voor het eerst niet van een bestaande tekst. Ze
zoeken ook de confrontatie op met een regisseur: De geruchten
maken ze met Guy Cassiers, Titus Andronicus met Raven Ruëll,
In de strafkolonie / Het hol met Bart Meuleman, Het litteken
lip met Pieter De Buysser en Bij het kanaal naar links van Alex
van Warmerdam.

Olympique Dramatique & Guy Cassiers

© Koen Broos

DE GERUCHTEN
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Olympique Dramatique

© Kurt Van der Elst

AUGUSTUS ERGENS OP DE VLAKTE

In het seizoen 2012-2013 komt het hilarische Niets Is
Onmogelijk tot stand, een coproductie tussen Olympique
Dramatique en Lazarus gebaseerd op De zelfmoordenaar
van Nikolaj Erdman. In het seizoen 2013-2014 creëren ze
met het ‘oercollectief’ STAN Het wijde land. In 2014-2015
maken ze samen met KVS en NTGent de succesproductie
AUGUSTUS ergens op de vlakte, opnieuw geselecteerd voor
het Theaterfestival 2015. In het seizoen 2015–2016 staat
een nieuwe samenwerking met Alex van Warmerdam op
het programma.

Olympique Dramatique staat garant voor grote voorstellingen met
een uitgelezen cast en uitgebreide tournees in grote en middenzalen in
Vlaanderen en Nederland. Traditioneel kunnen de Olympique producties
op forse interesse rekenen van de ontvangende huizen en bereiken ze een
uitgebreid en breed publiek in Vlaanderen en Nederland.
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Olympique Dramatique

Maar zelf maken en regisseren blijft de rode draad: Tom
Dewispelaere bewerkt Onvoltooid verleden van Hugo Claus.
Hij maakt en speelt de voorstelling samen met Jan Decleir.
Ze wordt geselecteerd voor het Theaterfestival 2012. De
andere Olympiquers creëren in datzelfde seizoen 20112012 Van de Velde, een nieuw theaterstuk rond de figuur
van de Antwerpse schrijver Roger Van de Velde die na een
stormachtig leven vol alcohol en verslaving en een jarenlange
internering tragisch overleed.

DE PLANNEN

Olympique Dramatique

Olympique Dramatique is een groep verhalenvertellers par
excellence: spelers en makers die met een directe, doorleefde
en zeer toegankelijke manier van vertellen de toeschouwer
weten te raken en ultiem een sterk gevoel van herkenning
weten uit te lokken. In 2017-2021 bijt Olympique Dramatique
zich in de eerste twee seizoenen vast in twee stukken over
macht en manipulatie.
In Risjaar Drei (Shakespeare) staat de brute en soevereine
politieke macht van de vorst centraal. Tom Dewispelaere
en Stijn Van Opstal zetten het script naar hun hand in een
directe, plastische taal – Olympique Dramatique heeft zich
sinds De krippel een flinke reputatie opgebouwd met dergelijke
hertalingen – en tekenen samen voor de regie. Naast Geert
Van Rampelberg en Ben Segers treedt een keur van spelers
aan met Peter Van den Begin in de hoofdrol (voorjaar 2017).
Een jaar later creëert Olympique Dramatique Network, naar
de gelijknamige film uit 1976, die handelt over de macht van de
media, de terreur van de kijkcijfers en het publieke succes van
geweld. Tweemaal ‘Gefundenes Fressen’ voor acteurs: sterke
karakters en heftige dramatische conflicten. Ook voor Network
tekenen Tom Dewispelaere en Stijn Van Opstal voor bewerking
en regie, Ben Segers en Geert van Rampelberg spelen. De
plannen voor 2019 en verder zijn nog niet gedefinieerd.
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Olympique Dramatique

Olympique Dramatique

© Koen Broos

TITUS ANDRONICUS

© Koen Broos

Olympique Dramatique
HET LITTEKEN LIP
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VAN DEN VOS

FC Bergman

FC Bergman

TERMINATOR TRILOGIE

300 EL X 50 EL X 30 EL
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FC Bergman

FC Bergman

EEN SELECTIE UIT HET WERK VAN FC BERGMAN
FC Bergman (2008) bestaat uit zes acteurs-theatermakerskunstenaars: Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders,
Matteo Simoni, Thomas Verstraeten en Marie Vinck. Op
korte tijd heeft deze club een heel eigen theatertaal ontwikkeld,
die buiten anarchistisch en licht chaotisch, vooral extreem
beeldend en poëtisch is. In FC Bergman-voorstellingen staat
vaak de spartelende, immer trachtende mens centraal.
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FC Bergman

FC Bergman won in 2009 de Jong Theater Prijs op Theater Aan
Zee met een bewerking van De thuiskomst van Harold Pinter.
Met Wandelen op de Champs- Elysées met een schildpad om
de wereld beter te kunnen bekijken, maar het is moeilijk thee
drinken op een ijsschots als iedereen dronken is werd FC
Bergman geselecteerd voor het Nederlandse Theater Festival
(2010). FC Bergman zet zich binnen Toneelhuis meteen op
de kaart met 300 el x 50 el x 30 el, dat het gezelschap op
één maand tijd maakt voor het festival Antwerpse Kleppers
2011, een productie die inmiddels nog steeds reist in het
buitenland. Binnen Toneelhuis volgt meteen na Terminator
trilogie (2012) het grootschalige muziektheaterproject Van
den vos (2013), waaraan Josse De Pauw, Liesa Van der Aa en
het Solistenensemble Kaleidoskop co-creëren: “Krankzinnig
straf theater”, “theater zoals theater bedoeld is”, het
zijn slechts enkele citaten uit de pers. Uitgangspunt is het
epische diergedicht Van de vos Reynaerde. Voor de uitwerking
van deze fabel over het aantrekkelijke maar onuitroeibare
kwaad, trekt FC Bergman – “een bende lefgozers” volgens De
Morgen – alle registers open: film, live-recording, opera en een
compleet omgebouwde Bourla-schouwburg, zwembad incluis
(Theaterfestivalselectie 2014). In het voorjaar van 2015 creëert
de ploeg in een kleinere formatie Het land Nod, waarbij de
spartelende, pogende mens weerom centraal staat, deze keer
in de imposante (kopie van de) Rubenszaal van het KMSKA. De
leden van FC Bergman weten telkens hun zin voor het grootse
en het beeldende treffend te kruisen met een zeer poëtisch
aanvoelen van de zoekende, kleine mens.

FC Bergman brengt zijn locatieprojecten naar grote festivals en theaterhuizen
in binnen- en buitenland. In Vlaanderen en Nederland zijn het Kaaitheater,
het Boulevard Festival, de Stadsschouwburgen van Groningen, Rotterdam en
Amsterdam vaste partners. We rekenen op interesse van Festival d’Avignon,
Temporada Alta Girona, Paris Quartier d’été, Zürcher Theaterspektakel,
La Strada (Graz), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Thalia Theater
Hamburg, etc…

FC Bergman

DE PLANNEN

FC Bergman maakt aan het begin van elk seizoen een nieuwe
productie in Toneelhuis, afwisselend op de maat van de
Bourla en als locatieproject. Het eerste project in 2017 is een
coproductie met Thalia Theater in Hamburg, een bewerking van
W.F. Hermans, Nooit meer slapen. In deze roman uit 1966 doet
het hoofdpersonage Alfred Issendorf verslag van de geologische
expeditie waarmee hij meteorieten hoopt te vinden in Finnmark,
een onherbergzaam gebied zo noordelijk gelegen dat ‘s zomers de
zon niet ondergaat. Zijn tocht zal vruchteloos blijken, alvast wat
de zoektocht naar meteorieten betreft. Opnieuw een excellente
aanleiding in een fantastische setting voor FC Bergman om hun
fascinatie voor de schoonheid van het menselijke pogen een
stapje verder te exploreren. De productie wordt in een eerste
fase met acteurs van het Thalia Theater gemaakt, en kent een
remake in Antwerpen met de Bergmannen als acteurs.
Een jaar later volgt een bewerking van JR, naar William Gaddis,
een cultroman uit 1975. Centraal staat een componist die
niet tot componeren komt; doorheen de strapatsen die zijn
hoofdpersonage moet uithalen om te overleven tackelt Gaddis
zowat alle aspecten van de Westerse samenleving. Gaddis’ kritiek
op de dominantie van het economisch denken vertaalt zich in
hilarische situaties waarin corrupte politici, sluwe advocaten,
geldbeluste makelaars… de revue passeren. Kritiek die – helaas
– nog steeds en zelfs eens te meer van toepassing is. De plannen
voor 2019 en verder zijn nog niet gedefinieerd.
Voor 2019 staat een samenwerking ingepland met Toneelgroep
Amsterdam en Ivo van Hove rondom Shakespeare’s Troilus &
Cressida.
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FC Bergman
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Benjamin Verdonck

EEN SELECTIE UIT HET WERK VAN BENJAMIN VERDONCK

Benjamin Verdonck

Benjamin Verdonck (1972) is theatermaker, schrijver en beeldend
kunstenaar. Verdoncks parcours doorheen de hele periode sinds
2006 is even veelzijdig als de man zelf. Het festival van Avignon
categoriseerde zijn werk als ‘indiscipline’.
Voor zijn werk in en buiten het theater ontvangt hij in 2009 de
Vlaamse Cultuurprijs voor de Podiumkunsten. De jury roemt
Benjamin Verdonck “als een bescheiden kunstenaar ‘buiten
categorie’, een eenzame signaalgever. Tegelijkertijd is hij
een geëngageerd kunstenaar. Hij onderzoekt het politieke
draagvlak van het theater en zet zijn sociaal engagement op
een niet-militante manier in theater om.” 2009 staat volledig in
het teken van KALENDER, Verdoncks actiecyclus in de openbare
ruimte: in de loop van 365 dagen vinden meer dan 150 acties
plaats in de stad Antwerpen. Uit KALENDER 2009 ontwikkelt
Verdonck ZWART, een theaterproject voor de vlakke-vloer, en WIT,
een opgemerkte uitstap richting beeldende kunst (beide 2010).
In 2011 werkt Benjamin Verdonck aan het speelse DISISIT.
Verdoncks voortdurende beweging naar een ‘buiten’, naar dat wat
buiten de kunst ligt, buiten het theater, in de stad, in de wereld,
en weer terug, vindt in deze periode ook een speelse synthese in
het Handvest voor een actieve medewerking van de podiumkunsten
aan een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid. Hierin wordt
de kunstensector geprikkeld om reële maatregelen tot duurzaam
leven te treffen. Deze toets met de werkelijkheid wordt vervolgens
een kunstproject. Hij is te gast op diverse kunstmanifestaties
zoals o.m. het festival Über Lebenskunst in het Berlijnse Haus
der Kulturen der Welt in augustus 2011, TRACK Gent 2012, All is
giving Groningen 2013... Deze bekommernis voor onze omgeving
en hoe de kunst daarin ‘actor’ kan zijn komt steeds centraler
te staan in zijn werk. Dat vertaalt zich zowel in diverse acties
en installaties als in zijn theaterwerk waarvan we ons beperken
tot de vermelding van twee inmiddels internationaal reizende
producties: het intieme tafeltoneel notallwhowanderarelost (2014)
(geflankeerd door de spin off one more thing) en WE DON’T SPEAK
TO BE UNDERSTOOD (met Pieter Ampe - 2015).

34

© Kurt Van der Elst

NOTALLWHOWANDERARELOST

Het werk van Benjamin Verdonck vindt zijn plek in een bijzonder circuit
voor performance en beeldend theater in binnen- en zeker ook in buitenland.
Daarnaast vinden zijn acties vaak plaats in de openbare ruimte, nu eens
geprogrammeerd door festivals dan weer door reguliere theaterhuizen tot in
de uithoeken van Europa en daarbuiten.
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Benjamin Verdonck

Benjamin Verdonck

Benjamin Verdonck

DE PLANNEN
Benjamin Verdonck maakt de verbintenis tussen zijn artistiek
werk en het handelen-in-de-wereld het meest expliciet tot
thema. Onder de titel EVEN I MUST UNDERSTAND IT werkt
Benjamin Verdonck sinds begin 2015 opnieuw aan een aantal
acties in de publieke ruimte: “Ik wil met mijn werk gaten
perforeren in ‘de werkelijkheid’, waaraan we onderworpen
lijken omdat we denken dat ze in wezen onveranderlijk is.
Ik vertrek vanuit beelden of situaties die ik herbouw tot
kunstwerk, tot tijdelijk monument of wrange grap. Ik zie
mijn werk als een instrument, een stuk gereedschap om iets
te bewerkstelligen, in dit geval een sociale sculptuur: het feit
dat mensen samenkomen, spreken, er iets van vinden, niet
akkoord gaan, meningen hebben, de vraag stellen: wat zullen
we doen?”.
Benjamin Verdonck werkt in de komende periode gestaag
verder aan deze cyclus van acties en interventies waarin
hij zich verzet tegen een van zichzelf vervreemde en aan
zichzelf voorbijgelopen geglobaliseerde wereld die de nakende
catastrofes blijft ontkennen. Daarbij wil hij zich – misschien
nog explicieter dan voorheen – met zijn acties en interventies
lokaal inbedden in de stad; de links met het Buro (cf infra)
liggen nu voor het grijpen. De slingerbeweging die zich altijd
heeft voorgedaan in zijn werk – van de acties en interventies
buiten naar de intimiteit van de theaterzaal binnen – zet zich
ook nu door in een theaterproject samen met t,arsenaal en
Willy Thomas (voorjaar 2017) met als werktitel De toespraak
van de muis.
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Vanuit een allesbehalve naïeve verwondering en een vaak
onthutsende eenvoud ontwikkelt Verdonck een perspectief
waarin het kinderlijke en het kritische, het fantastische en
het maatschappelijke elkaar kruisen zonder eenduidig te
worden. Het verzet van Benjamin Verdonck blijft dat van de
‘idioot’, van de ‘nar’, van de buitenstaander. Hij citeert met
instemming de Amerikaanse kunstenaar Dan Graham: “All
artists are alike. They dream of doing something that’s more
social, more collaborative and more real than art.”

Benjamin Verdonck

Benjamin Verdonck
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NEST
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Mokhallad Rasem
WACHTEN

Mokhallad Rasem
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BODY REVOLUTION
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Mokhallad Rasem

EEN SELECTIE VAN HET WERK VAN MOKHALLAD RASEM

Mokhallad Rasem vult deze producties voor de grote zaal
aan met meer impulsieve, kort-op-de bal gemaakte projecten
zoals Wachten (2013) – inmiddels bekroond met de eerste
prijs in het BEfestival Birmingham 2014 – een project dat
internationaal reist maar ook zeer lokaal ingezet wordt in
scholen, projecten, asielcentra… Een vervolg daarop maakte
hij met Body Revolution (2014). In 2015 regisseert hij een
bewerking van Coetzee, De kinderjaren van Jezus, waarin de
migratieproblematiek in beeld gebracht wordt.
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Mokhallad Rasem

Mokhallad Rasem (Bagdad, 1981) volgt in Bagdad zowel een
regie- als een acteursopleiding. Zijn eerste producties maakt
hij ook in die stad. Maar de oorlog in Irak geeft zijn leven een
andere wending en sinds een achttal jaar woont en werkt hij
in België. Zijn theaterwerk is flitsend en fysiek, associatief
en fragmentarisch opgebouwd, helder en beeldend in zijn
ideeën. Een nieuwe stem in het theaterlandschap. Zo laat
hij zich opmerken met Irakese Geesten (creatieprijs Theater
aan Zee 2010, selectie Vlaams Theaterfestival 2010) en met
Monde.com (Facebook) (Kunstenfestivaldesarts 2011).
Mokhallad
Rasem
werkt
in
Toneelhuis
aan
een
Shakespearecyclus: Romeo & Julia (2013) dat hem de prijs
Young Directors Project 2013 op de Salzburger Festspiele
oplevert in Salzburg, Hamlet Symphony (2014) en Othello
(2015). Met elk project verfijnt Rasem zijn aanpak. Hij beent
de Shakespeareplots uit totdat alleen de rauwe kern overblijft:
resp. een liefdesverhaal dat van alle tijden is, de rouw om
een verloren vader, en de onmacht om de ander wezenlijk te
doorgronden. Vanuit die kern bouwt hij associatief, beeldend en
muzikaal hoogsteigen voorstellingen op waarin de resonanties
naar zijn leven en herkomst niet ontbreken en daarmee de
thematiek bewust openbreken naar een wijdere wereld.

De kleine formats van Mokhallad Rasem bespelen een fringe en performance
circuit in binnen- en buitenland. Mokhallad Rasem vindt aansluiting bij
Europees-Arabische organisaties (bijv. Moussem, Siwa). We tonen zijn
werk zoals gezegd ook in scholen, asielcentra, de openbare ruimte, etc. Ook
hier noteren we een grote diversiteit aan perspectieven van presentatie,
waardoor het werk van Mokhallad Rasem andere, nieuwe, diverse publieken
bereikt.

DE PLANNEN

Mokhallad Rasem

Mokhallad Rasem realiseert per jaar een drietal projecten
(meestal via coproductie) die gestalte geven aan zijn aandacht
voor de ervaring van migratie en de effecten ervan op mensen,
voor de verhalen van nieuwkomers en voor een andere kijk op
ons repertoire. Zo wordt in coproductie met Malpertuis Tielt
Zielzoekers gemaakt, een installatie- en performanceproject
waarin Rasem het soms ‘verstarde’ denken in een asielcentrum
(de staat van wachten) wil openbreken. In 2017 staat etappe III
van Orestie gepland, een coproductie met het internationale
Siwa-plateforme & CDN Besançon, met presentatiemomenten
in Avignon, Bagdad, Besançon en Antwerpen.

Mokhallad Rasem
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ROMEO & JULIA
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Ivo van Hove
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MARIA STUART

Naast deze Toneelhuismakers pur sang komen nog andere
producties in de Bourlaschouwburg tot stand in de periode
2017-2021: de samenwerking met de befaamde Toneelgroep
Amsterdam onder leiding van Ivo van Hove wordt verdergezet
in de vorm van een nieuwe coproductie tussen Toneelgroep
Amsterdam en Toneelhuis, in een regie van Ivo van Hove,
voorzien voor het seizoen 2019-2020. Ook met Jan Lauwers,
artistiek directeur van Needcompany en een van de P.U.L.S.seniors wordt gecoproduceerd, met name voor de productie
Oorlog & terpentijn op tekst van Stefan Hertmans (voorzien voor
najaar 2017). Van MartHa!tentatief tenslotte verwachten we
twee coproducties (najaar 2018 en 2020) die voortkomen uit de
stedelijke werking die ze samen met Toneelhuis ontwikkelen
in het Buro voor Stedelijk Enthousiasme (cf.infra).
De producties van van Hove en Lauwers zullen spelen in
binnen- en buitenland. Met de producties van MartHa!tentatief
werken we vooral lokaal en regionaal.
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Overig

En ook nog...

Wat is het Buro voor Stedelijk
Enthousiasme?

Buro voor Stedelijk Enthousiasme

Het Buro ziet zijn werking vierledig als seismologisch instituut,
stadslaboratorium, kenniscentrum en theatrale vertaler.
1. Als seismologisch instituut ziet het Buro de stad als
een landschap dat door hevige en minder hevige schokken
voortdurend aan verandering onderhevig is. Het Buro wil
die schokken registreren, toetsen aan de stadsbewoners en
documenteren. Hier is een centrale taak weggelegd voor een
nieuw aan te werven stadsonderzoeker (een ‘stadsrat’) om
die actuele verhalen in kaart te brengen door bijvoorbeeld
het opvolgen van rechtszaken, contacten met alle mogelijke
stedelijke organisaties, het in kaart brengen van een hele
straat, etc.
2. Als stadslaboratorium wil het Buro samen met zijn
partners (overheid, universiteit, scholen, sociale organisaties,
kunstinstellingen, etc.) nadenken over de rol die theater kan
spelen in zeer specifieke urbane contexten. Er wordt een
samenwerking opgestart met de Universiteit Antwerpen en met
stadssocioloog Styn Oosterlinck. Het Buro wil meehelpen aan
de ontwikkeling en verspreiding van een enthousiast discours
over de relatie tussen stad, kunst en openbaarheid. Het Buro
wil de stedelijke transformaties niet alleen begrijpen, maar wil
er ook op ingrijpen.
3. Als kenniscentrum wil het Buro een plek zijn waar
kennis opgeslagen en gedeeld wordt met publiek en andere
partners via digitale media, gedrukte publicaties, lezingen,
rondetafelgesprekken en workshops. Het probeert daarmee
zowel het gespecialiseerde publiek als de modale toeschouwer
aan te spreken. Daarnaast volgt het gelijkaardige bewegingen
in andere steden op.
4. Als theatrale vertaler wil het Buro zijn opgedane kennis en
doorleefde ervaring van de stad omzetten in diverse formats:
van korte acties en interventies, over workshops en projecten
in wijken en op onverwachte plekken, tot voorstellingen in de
Bourlaschouwburg. Het Buro koppelt een werking op lange
termijn (lezingencyclus, voorstellingen) aan een werking op
korte termijn (onverwachte acties, snelle interventies, pop-up
workshops…).
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Achtergrond – de stad kan de wereld redden

Het Buro voor Stedelijk Enthousiasme, een gezamenlijk
initiatief van Toneelhuis en MartHa!tentatief, wil deze
‘superdiversiteit’ affirmeren. Opzet van het Buro is een expliciete
stedelijke werking in Antwerpen uitbouwen en onderbouwen.
In samenwerking met MartHa!tentatief wil Toneelhuis van de
stad, zijn bewoners, zijn onverwachte plekken en zijn nog niet
vertelde verhalen een belangrijk deel van zijn werking maken.
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Buro voor Stedelijk Enthousiasme

Meer dan ooit zijn onze steden laboratoria voor de toekomst.
Sociologen zijn het erover eens dat de stad een grotere
gemeenschapsvormende kracht en een sterkere identiteitsfactor
is dan de natie. De stad kan de wereld redden, om het met de
gevleugelde woorden van Eric Corijn te zeggen. De stad is bij
uitstek de plek waar de diversiteit op alle niveaus (etnisch,
cultureel, religieus, lifestyle, etc.) zichtbaar is en zich kan
ontwikkelen: ‘superdiversiteit’ is de geijkte term geworden.
Zelfs middelgrote steden zijn inmiddels plekken geworden
waarin grote delen van de hele wereld vertegenwoordigd zijn.
Opeenvolgende migraties hebben onze steden demografisch
hertekend en gekleurd. Nieuwe leefpatronen, andere
geschiedenissen, andere culturele smaken, nieuwe urbane
artistieke expressies manifesteren zich steeds dwingender en
eisen hun plek op in onze culturele en artistieke instellingen.

Buro voor Stedelijk Enthousiasme

Wie is MartHa!tentatief?
Het werk van het Antwerpse theatergezelschap MartHa!tentatief
laat zich opmerken door de drang de hedendaagse stad te
onderzoeken en te verbeelden. Met een kleine organisatie en
bijhorende beperkte middelen is de groep er in de afgelopen
jaren in geslaagd om dat onderzoek op fundamentele wijze te
verrichten en in zijn werk te integreren: voorbeelden hiervan
zijn de voorstelling 175+, gepresenteerd in Toneelhuis, en De
fietsendief, een coproductie met Toneelhuis (voorjaar 2016). In
het afgelopen jaar groeide bij beide partners het verlangen om
voor dat stadswerk in de toekomst nauwer samen te werken.
MartHa!tentatief heeft daarbij in eerste instantie nood aan
een betere omkadering, een professioneler dramaturgische
ondersteuning en een voltijds onderzoeker die in de loop
van de vijf subsidiejaren de noodzakelijke knowhow en een
fijnmazig netwerk kan opbouwen. Toneelhuis vindt in de
samenwerking met MartHa!tentatief, dat zich in de afgelopen
jaren ontwikkelde tot een dynamische en vaak op korte
termijn opererende specialist in nieuwe stadsverhalen, een
logische partner om haar functie van ‘stadstheater’ zowel
dramaturgisch als in de theatrale uitingen daarvan verder te
ontwikkelen.

Concrete output
Met het verzamelde materiaal maakt MartHa!tentatief
jaarlijks een kleine of middelgrote voorstelling (een ‘theatrale
verbeelding’) en eveneens jaarlijks wordt een ‘theatrale actie’
georganiseerd, d.i. een eenmalige gebeurtenis die door haar
symbolische zeggingskracht eenzelfde impact wil hebben
als een hele speelreeks van een voorstelling (175+ is het
inspirerende voorbeeld). Daarnaast maakt MartHa!tentatief
in de Bourlaschouwburg ook twee grote-zaalvoorstellingen
(in 2018 en 2020), telkens op basis van het werk in het
Seismologisch Instituut, waarmee het zich inschrijft in ‘het
huis van grote-zaalvoorstellingen’ dat Toneelhuis is.
Concreet bestaat het Buro uit Bart Van Nuffelen
(MartHa!tentatief), Erwin Jans (Toneelhuis) en een ‘stadsrat’
of urban coordinator (een voltijds onderzoeker die hiervoor
aangeworven wordt).
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Wat is P.U.L.S.?

Kernbegrippen zijn tijd, vakmanschap en uitwisseling tussen
generaties.
Als tegengif voor de opgedreven productiedwang wil P.U.L.S.
een pleidooi voor traagheid zijn waarbij makers de tijd
kunnen nemen om projecten te concipiëren en te ontwikkelen,
stapsgewijs van kleinschalig naar grootschalig, ondersteund
door intensieve feedback van de seniors en van een begeleidend
P.U.L.S.-team.
Vakmanschap: P.U.L.S. gaat uit van de overtuiging dat de
creativiteit van een jonge maker moet versterkt worden door de
uitbouw van ‘ambacht’ in de grote zaal, door de graduele opbouw
van expertise in alle disciplines en technische mogelijkheden
die de grote zaal rijk is. Dat leerproces gebeurt ‘op de vloer’:
het is deels een kijkproces (als regieassistent of dramaturg in
de creatie van de seniors) en deels een werkproces (in de eigen
creaties van kleinschalig naar grootschalig).
De uitwisseling tussen de jonge makers en de seniors wil een
echte dialoog zijn: nieuwe generaties brengen nieuwe ideeën,
vormen, en affiniteiten mee die de seniors op hun beurt
inspireren, terwijl ze inkijk geven in hun expertise en ambacht.
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P.U.L.S.

P.U.L.S. staat voor Project for upcoming talent for the large
stage. P.U.L.S. is een initiatief van Guy Cassiers & Toneelhuis
in samenwerking met Jan Lauwers, Jan Fabre, Alan Platel en
Ivo van Hove en beslaat de periode 2017-2021. P.U.L.S. richt
zich tot jong talent voor de podiumkunsten dat uitdrukkelijk
de grote theaterzaal ambieert. Voor vijf geselecteerde jonge
makers ontwikkelt P.U.L.S. een gefaseerd traject dat elke
maker stapsgewijs begeleidt naar de grote zaal. In dat traject
ontmoeten de jonge makers een aantal ‘seniors’, vijf makers met
een uitgebreide staat van dienst in de grote zaal die – elk op hun
eigen wijze – kennis en kunde willen delen met de jonge makers.
Het traject omvat voor elke jonge maker drie componenten:
de creatie van eigen producties (2 à 3 kleinschalige, 1 à 2
grootschalige), regieassistentie of dramaturgie bij de creaties
van de seniors, en de deelname aan workshops gegeven door
genoemde seniors (evt. uitgebreid met meerdere van hun
‘gelijken’: Romeo Castellucci, Meg Stuart…)

P.U.L.S.

De finaliteit van P.U.L.S. is om het theaterlandschap aan
het eind van een vierjarig proces te verrijken met een groep
van boeiende makers-voor-de-grote-zaal, vanuit de stellige
overtuiging dat relevant werk creëren voor de grote zaal een
wezenlijke en unieke bijdrage is aan onze (theater)cultuur en
de dynamische voortgang daarvan.
De selectie van de vijf P.U.L.S.-makers voltrekt zich in het
seizoen 2015-2016. Het gaat erom net die makers te traceren
waarvan het werk een vermoeden in zich draagt dat het
op termijn zijn ware uitdrukking kan vinden in de grote
theaterzaal. Factoren die dit vermoeden mee bepalen zijn een
uitgesproken ruimtelijke verbeelding en de durf om daarin
vormelijke of inhoudelijke keuzes verregaand door te denken
op scène. Globaal gezien vallen de kandidaten die we volgen
op te delen in twee groepen: jonge makers die net afgestudeerd
zijn of laatstejaars zijn in KASK, Toneelacademie Maastricht,
Rits…; daarnaast de makers die al een of meerdere jaren aan
de slag zijn in de sector en dus al een eigen traject opgestart
hebben met of zonder de steun van kunstencentra.
P.U.L.S. wil een plek bieden die voor beschutting zorgt voor het
werk van de jonge makers, maar dat werk moet ook op het juiste
moment de confrontatie met een publiek kunnen aangaan.
Ook dit is een wezenlijk onderdeel van het leerproces. Dat
publiek ziet P.U.L.S. ruim: het gaat niet alleen om het publiek
in Antwerpen, maar ook ver daarbuiten. Die confrontatie wil
P.U.L.S. systematisch organiseren via een (inter)nationaal
presentatienetwerk. Daartoe lopen op dit moment gesprekken
met Kaaitheater, C-Mine Genk, Campo Gent, Vrijstaat O.
Oostende/De Werf Brugge, Théâtre National Brussel, Festival
de Liège, Frascati Amsterdam (NL), Toneelschuur Haarlem (NL),
Stadsschouwburg Amsterdam (NL), Theaterfestival Boulevard
(NL), Festival d’Avignon (FR), Le Phénix Valenciennes (FR), MC
93 Bobigny (FR), Théâtre de la Bastille Parijs (FR), Festival
Temporada Alta Girona (ES), Napoli Teatro Festival (IT),…
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Prijzen Toneelhuismakers
Abke Haring
2014 Theo d’Or voor de beste vrouwelijke hoofdrol in Hamlet vs Hamlet
2006 HOOP geselecteerd voor Het Theaterfestival

Bart Meuleman
2012 It’s going to get worse and worse and worse, my friend (met Lisbeth Gruwez en Maarten Van
Cauwenberghe) geselecteerd voor Het Theaterfestival
2011 Gregoria of een huwelijk op Elseneur geselecteerd voor Het Theaterfestival
2009 dichtbundel omdat ik ziek werd genomineerd voor de V.S.B.poëzieprijs en op de shortlist
van de Paul Snoek Poëzieprijs 2010 en de Herman De Coninckprijs
2007-2008 K.U.Leuven Cultuurprijs
2007 The Bult and the Beautiful geselecteerd voor Het Theaterfestival
2004 dichtbundel hulp bekroond met het Charlotte Köhlerstipendium en genomineerd voor de
V.S.B. poëzieprijs en de H.C.Pernathprijs.

Benjamin Verdonck
2014
2014
2012
2010

cityLaboprijs van Antwerpen Averechts
notallwhowanderarelost geselecteerd voor Het Theaterfestival
DISISIT geselecteerd voor het Nederlandse Theaterfestival
Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2009

2014 Van den vos geselecteerd voor Het Theaterfestival
2010 Wandelen op de Champs-Elysées ... geselecteerd voor het Nederlandse Theaterfestival

Guy Cassiers
2015 Prix de la Critique uitgereikt door de Franstalige Belgische pers voor Beste Regie van
Passions humaines; voor Beste Acteur: Thierry Hellin als Leopold II in Passions humaines
2014 Eredoctoraat voor Algemene Verdiensten van de Universiteit Antwerpen (samen met Ivo van
Hove)
2013 Orlando geselecteerd voor Het Theaterfestival
2007 Mefisto for ever geselecteerd voor Het Nederlands Theaterfestival
2005 Bezonken rood geselecteerd voor Het Theaterfestival
2002-2004 Proust-cyclus bekroond met Amsterdamprijs voor de kunsten en de Werkpreis
Spielzeiteuropa van de Berliner Festspiele
1997 Thersitesprijs van de Vlaamse critici voor zijn hele oeuvre.
1996 Angels in America bekroond met Gouden Gids Publieksprijs en Prosceniumprijs van VSCD

Olympique Dramatique
2015 AUGUSTUS ergens op de vlakte geselecteerd voor Het Theaterfestival

Mokhallad Rasem
2014 Wachten derde prijs op het BEfestival in Birmingham
2013 Romeo & Julia winnaar van het Young Directors Project 2013 op de Salzburger Festspiele
2010 Irakese geesten geselecteerd voor Het Theaterfestival
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Prijzen
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Speelplekken Toneelhuismakers

Guy Cassiers

speelplekken Guy Cassiers

België
CC De Werf Aalst, CC ‘t Gasthuis Aarschot, deSingel Antwerpen, CC Asse AsseZellik, CC Ter Vesten Beveren, CC Brugge, Concertgebouw Brugge, BRONKS
Brussel, De Munt Brussel, Kaaitheater Brussel, KunstenFESTIVALdesArts Brussel,
KVS Brussel, Les Halles de Schaerbeek Brussel, Théâtre National Brussel, Palais
des Beaux Arts Charleroi, CC Westrand Dilbeek, C-mine cultuurcentrum Genk,
Kunstencentrum Vooruit Gent, NTGent, Vlaamse Opera Gent, Cultuurcentrum
Hasselt, CC Zwaneberg
Heist-o.d.-Berg, CC Muze Heusden-Zolder, Buda
Kunstencentrum Kortrijk, CK* Cultuurcentrum Kortrijk, 30CC/Schouwburg
Leuven, CC Maasmechelen, CC Mechelen, CC ‘t Getouw Mol, Le Manège Mons, CC
De Spil Roeselare, CC Sint-Niklaas, CC De Bogaard Sint-Truiden, CC Strombeek
Strombeek-Bever, De Velinx Tongeren, Maison de la Culture de Tournai, de Warande
Turnhout, CC De Schakel Waregem

Canada
Theatre Junction Calgary, Festival TransAmériques Montréal, Usine C Montréal,
National Arts Centre Ottawa

Duitsland
Staatsoper Unter den Linden Berlin, Düsseldorfer Schauspielhaus, Theater der
Welt Mannheim

Frankrijk
Maison de la Culture d’Amiens, Bonlieu - Scène Nationale Annecy, Festival
d’Avignon, SortieOuest Béziers, TnBA - Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine,
l’Apostrophe-Scène Nationale Cergy-Pontoise, L’Hippodrome Douai, Le Bateau
Feu Dunkerque, MC2 Grenoble, Le Parvis Tarbes, Le Volcan Le Havre, L’Espal Le
Mans, Théâtre du Nord Lille, La ferme du Buisson Marne-la-Vallee, théâtre JolietteMinoterie Marseille, Théâtre des Salins-Scène Nationale Martigues, Printemps des
Comédiens Montpellier, La Filature Mulhouse, Le Lieu Unique Nantes, Théâtre
National de Nice, CDN Orléans, Festival d’automne Paris, IRCAM Paris, Théâtre de
la Bastille Paris, Théâtre de la Ville Paris, Theatre de l’Odéon Paris, Scène Nationale
de Petit Quevilly, Le TAP - Théâtre Scène Nationale de Poitiers, La Comedie de Reims,
Théâtre National De Bretagne Rennes, La Passerelle Saint Brieuc, Théâtre de St.Quentin-en-Yvelines SN, Le Fanal Saint-Nazaire, Scène Nationale de Sète, Théâtre
National de Strasbourg, Théâtre Garonne Toulouse, Théâtre National de Toulouse,
Centre dramatique régional de Tours, Le Phénix - Scène Nationale de Valenciennes,
Théâtre du Préau CDR de Vire
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Griekenland
Athens & Epidaurus Festival Athene, Onassis Cultural Center Athene

Italië
Teatro alla Scala Milano, RomaEuropa Roma, Teatro Stabile Torino, Fondazione La
Biennale di Venezia

Luxemburg
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Nederland

Oostenrijk
Linz 2009

Polen
Grotowski Institute Wroclaw

Spanje
Teatre Lliure Barcelona, Festival Temporada Alta Girona, Teatro Alhambra
Granada, Centro Dramático Nacional Madrid, Teatro Canovás Málaga, Teatro
Central Sevilla

Taiwan
National Theater & Concert Hall Taipei

Tsjechië
International Festival Theatre Pilsen

Turkije
Istanbul International Theatre Festival

USA
Brooklyn Academy of Music New York

Zwitserland
Festival la Bâtie Genève
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speelplekken Guy Cassiers

De Brakke Grond Amsterdam, De Krakeling Amsterdam, Frascati Amsterdam,
Holland Festival Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam, Theaterfestival
Amsterdam, Stadsschouwburg Arnhem, Chassé Theater Breda, Koninklijke
Schouwburg Den Haag, Theater aan het Spui Den Haag, Schouwburg Kunstmin
Dordrecht, Parktheater Eindhoven, Stadsschouwburg Groningen, Toneelschuur
Haarlem, Parkstad Limburg Theaters Heerlen, Rotterdamse Schouwburg, Theater
aan de Parade ‘s Hertogenbosch, Verkadefabriek ‘s Hertogenbosch, Theaters Tilburg,
Stadsschouwburg Utrecht, Theater de Spiegel Zwolle

Olympique Dramatique

speelplekkenOlympique Dramatique

België
CC De Werf Aalst, CC ‘t Gasthuis Aarschot, CC Luchtbal Antwerpen,
Theaterfestival Antwerpen, GC ‘t heilaar Beerse, CC Ter Vesten Beveren,
CC De Kimpel Bilzen, CC Blankenberge, Theater Vooruit Boechout,
CC De Breughel Bree, CC Brugge, BOZAR Brussel, BRONKS Brussel,
Kaaitheater Brussel, KVS Brussel, Théâtre National Brussel, CC Belgica
Dendermonde, Cultuurcentrum Diest, CC De Herbakker Eeklo, C-mine
cultuurcentrum Genk, Campo Gent, NTGent, Cultuurcentrum Hasselt,
CC Zwaneberg Heist-o d-Berg, CC ‘t Schaliken Herentals, CC Muze
Heusden-Zolder, CC Houthalen, CC Ieper, CC Knokke-Heist, CC Casino
Koksijde, CK * Cultuurcentrum Kortrijk, 30CC/Schouwburg Leuven, Liers
Cultuurcentrum, CC Lokeren, CC De Adelberg Lommel, CC Mechelen, CC
De Branding Middelkerke, CC ‘t Getouw Mol, CC Mortsel, Cultuurcentrum
De Grote Post Oostende, Theater aan zee Oostende, CC De Kollebloem
Puurs, CC De Spil Roeselare, CC Sint-Niklaas, CC De Bogaard SintTruiden, CC Strombeek Strombeek-Bever, CC Gildhof Tielt, CC De Velinx
Tongeren, de Warande Turnhout, CC De Schakel Waregem, CC Guldenberg
Wevelgem

Frankrijk
L’Hippodrome Douai, Théâtre National De Bretagne Rennes, Le-Maillon
Strasbourg, Théâtre Garonne Toulouse

Nederland
Theater De Vest Alkmaar, Schouwburg Almere, Castellum Alphen aan
den Rijn, Schouwburg Amstelveen, De Brakke Grond Amsterdam,
Meervaart Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam, Theaterfestival
Amsterdam, Stadsschouwburg Arnhem, Chassé Theater Breda, Theater
De Veste Delft, Koninklijke Schouwburg Den Haag, Deventer Schouwburg,
Schouwburg Kunstmin Dordrecht, Schouwburg De Lawei Drachten,
Parktheater Eindhoven, Stadsschouwburg en Muziekcentrum Enschede,
Goudse Schouwburg, Stadsschouwburg Groningen, Philharmonie
Haarlem, Toneelschuur Haarlem, Rabotheater Hengelo, Schouwburg
De Meerse Hoofddorp, Schouwburg Het Park Hoorn, Stadsschouwburg
Velsen Ijmuiden, Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden, Theater
aan het Vrijthof Maastricht, Stadsschouwburg Nijmegen, Rotterdamse
Schouwburg, Theater aan de Parade ‘s Hertogenbosch, Agnietenhof Tiel,
Theaters Tilburg
Tilburg, Stadsschouwburg Utrecht, Zaantheater
Zaandam, Stadstheater Zoetermeer, Theater de Spiegel Zwolle
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België
Monty Antwerpen, Theaterfestival Antwerpen, Kaaitheater Brussel,
C-mine cultuurcentrum Genk, de Warande Turnhout

Duitsland
Berliner Festspiele / Foreign Affairs Festival Berlin, Ruhrtriennale
Gelsenkirchen, Thalia Theater Hamburg

Frankrijk
Théâtre National de Marseille La Criée, Printemps des Comédiens
Montpellier, Le Phénix - Scène Nationale de Valenciennes

Griekenland
Onassis Cultural Center Athene

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Nederland
Over het IJ Festival Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam,
Stadsschouwburg Groningen, Cultura Nova Heerlen, Terschellings Oerol,
Operadagen Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg, Boulevard Den Bosch

Oostenrijk
Tanzquartier Wien, Wiener Festwochen
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Luxemburg

Benjamin Verdonck

België

speelplekken Benjamin Verdonck

CC ‘t Gasthuis Aarschot, CC Luchtbal Antwerpen, co StA Antwerpen,
Galerij Annie Gentils Antwerpen, MUHKA Antwerpen, Scheld’Apen
Antwerpen, Sint-Lukas KSO Antwerpen, Theaterfestival Antwerpen, CCBe
Berchem, CC Brugge, KunstenFESTIVALdesArts Brussel, KVS Brussel,
Zinneke Brussel, CC Belgica Dendermonde, CC Ter Rivieren Deurne,
C-mine cultuurcentrum Genk, Campo Gent, SMAK Gent, CC Houthalen,
CK * Cultuurcentrum Kortrijk, 30CC/Schouwburg Leuven, STUK Leuven,
Cultuurcentrum De Steiger Menen, Cultuurcentrum De Grote Post
Oostende, CC De Spil Roeselare, Theater Malpertuis Tielt, CC De Velinx
Tongeren, Maison de la Culture de Tournai, CC De Schakel Waregem, CC
De Kern Wilrijk

Duitsland
Fabrik Potsdam, Hebbel am Ufer Berlijn

Estland
Baltoscandal Rakvere, SAAL Biennale Tallinn

Frankrijk
Maison de la Culture d’Amiens, Festival d’Avignon, Fondation Cartier
Paris, LAM Villeneuve d’Ascq

Hongarije
LOW Festival Budapest

Ierland
Dublin Theatre Festival

Italië
Festival International Inteatro Polverigi, DANZA Sassari

Letland
Homus Novus Festival Riga

Litouwen
Sirenos Vilnius
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Nederland
De Brakke Grond Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t Ij Amsterdam, Chassé
Theater Breda, Theater aan het Spui Den Haag, Natlab Eindhoven,
Grand Theatre Groningen, Noorderzon Festival Groningen, Toneelschuur
Haarlem, Theater aan het Vrijthof Maastricht, De Doelen Rotterdam,
Onafhankelijk Toneel Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg, Boulevard
Den Bosch, Verkadefabriek Den Bosch, De NWE Vorst Tilburg, Spring
Festival Utrecht, Theater Kikker Utrecht, TWEETAKT/KAAP Utrecht

Noorwegen
Black Box Teater Oslo

Oostenrijk

Polen
Kontrapunkt Szczecin

Portugal
Teatro Maria Matos Lisboa, Teatro Municipal Porto

Slovenië
Bunker Mladi Levi festival Ljubljana

Spanje
Festival Internacional de las Artes, Salamanca2008 Valladolid

Zwitserland
Festival la Bâtie Genève
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Steirischer Herbst Graz, Brut theater Wenen, Wiener Festwochen

Mokhallad Rasem

België
Arenbergschouwburg Antwerpen, K.A. Antwerpen, Nova Antwerpen, Sint Lucas
Antwerpen, Red Star Line Antwerpen, ‘t Werkhuys Antwerpen, CCBe Berchem, De Werf
Brugge, BOZAR Brussel, Bronks Brussel, C-mine cultuurcentrum Genk, Kunstencentrum
Vooruit Gent, NTGent, 30CC/Schouwburg Leuven, STUK Leuven, t,arsenaal Mechelen,
Malpertuis Tielt, Stella Maris Oostmalle, Asielzoekers Integratie Zemst

Canada
Festival TransAmériques Montréal

Egypte

speelplekken Mokhallad Rasem

Alexandria Contemp. Theatre Festival Alexandrië

Frankrijk
Automne en Normandie Rouen

Groot-Brittannië
Aberystwyth Arts Centre Aberystwyth, Bath Spa Live, BE Festival Birmingham,
Circomedia Bristol, Gulbenkian Canterbury, Traverse Theatre Edinburgh, GIFT Festival
Gateshead, Slunglow The Hub Leeds, Barbican Centre- Bite festival London, HOME
Manchester, Southport Theatre

Marokko
Safi Festival, Safi

Nederland
Dancing on the Edge Amsterdam / Den Haag, Toneelschuur Haarlem, Theater aan
het Vrijthof Maastricht, Rotterdamse Schouwburg, De NWE Vorst Tilburg, Fontys
Hogeschool voor de Kunsten Tilburg

Oeganda
National Theatre Kampala

Oostenrijk
Salzburger Festspiele Salzburg

Servië
BITEF festival Belgrado, Cultural Center of Novi Sad

Spanje
ACT Festival Bilbao, Matadero Madrid, Teatro de la Abadia Madrid
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Raad van bestuur en beleidsstaf

Raad van bestuur
(situatie per 4 november 2015)

Beleidsstaf
Guy Cassiers, artistieke leiding
Luk Van den bosch, zakelijke leiding
An-Marie Lambrechts, artistiek coördinator
Erwin Jans, dramaturgie
Kristel Marcoen, hoofd externe relaties
Koen Roofthooft, hoofd planning & productie
Freek Boey, technisch directeur

Raad van bestuur en beleidsstaf

Johan Swinnen, voorzitter Raad van Bestuur
Kiki Vervloessem, ondervoorzitter Raad van Bestuur
Julie Bynens
Bruno Claesen
Pascale De Groote
Michaël Lescroart
Emiel Pieters
Joachim Pohlmann
Jan Rombouts
Bauke Schroeven
Ernest Van Buynder
Ivan Van de Cloot
Jan Van Moer
Bea van Valkenburg
Laura Van Waeyenberge

Bourla-schouwburg, PIERRE en de Foyer

Bourla-schouwburg, PIERRE en de Foyer

De Bourla-schouwburg werd in 1827 ontworpen door Pierre
Bourla, die met de halfronde ingang zijn stempel drukte op de
bijzondere architectuur. Op de nok van het dak staan een lier en
een masker, een voorsmaakje van wat u binnen te wachten staat:
muziek en toneelspel. De Bourla biedt sinds 1998 onderdak aan
Toneelhuis, destijds een fusie van de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg en de Blauwe Maandag Compagnie. Sinds 2006
is Guy Cassiers artistiek leider. Toneelhuis brengt hedendaags
theater in een historisch kader.
De halfronde Foyer op de bel-etage werd al snel na de opening
een chique koffiezaal, waar mensen voor en na het theater terecht
konden om iets te eten of te drinken. Die functie oefent ze vandaag
opnieuw uit. De benedenverdieping werd in de zomer van 2015
volledig opgefrist, en heeft nu haar eigen horecazaak PIERRE, waar
men overdag terecht kan voor een hapje en een drankje.
De horeca van de Bourla-schouwburg wordt sinds de zomer
van 2014 gemanaged door de uitbaters van het Felix Pakhuis
restaurant, waar ook de Antwerpse vestiging van Balls & Glory is
gehuisvest.
In PIERRE wordt er ontbijt, lunch en apero, met de nadruk op fris
en gezond, geserveerd door chef Pieter De Buysscher, die mee aan
de wieg stond van het toprestaurant Invincible.
De Foyer biedt zowel de populaire zondagse brunch als een
theatermenu en drankje & hapje voor, tijdens en na elke
voorstelling.
De theaterzaal, PIERRE en Foyer zijn een geschikte plek om in een
exclusief kader bedrijfsevenementen te organiseren.
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PIERRE

TONEELHUIS
Orgelstraat 7
2000 Antwerpen
03 / 224 88 00
www.toneelhuis.be
ondernemingsnummer 0462.078.504
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