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Dankbaarheid,
hoop en vertrouwen
Ik wil van dit editoriaal gebruik maken om nog eens een laatste keer terug te
komen op ons vorige theaterseizoen. Een seizoen dat, ondanks alle moeilijke
momenten, er toch een was met een heel mooi resultaat. Met niet minder
dan 377 shows en ongeveer 470.000 bezoekers in onze 3 theaters mogen we
enorm tevreden zijn.
Bij deze wil ik nogmaals alle medewerkers bedanken die zich telkens weer
inzetten om onze theaters draaiende te houden. Zonder het harde werk van
deze vaste medewerkers, interims, freelancers en talrijke vrijwilligers zou dit
resultaat niet mogelijk zijn. Hartelijk bedankt aan jullie allemaal!

“Aantrekkelijk
aanbod dankzij
variatie en
kwaliteit”

Wat ons nieuwe seizoen betreft: ook dat ziet er veelbelovend uit. Het
showaanbod is weer enorm aantrekkelijk. Niet alleen door het aantal
voorstellingen, maar vooral door de variatie en de kwaliteit ervan. Verken
zeker ons aanbod in deze derde editie van TheaterMag en je vindt
ongetwijfeld iets naar je smaak.
Ik hoop dat we jou dit seizoen opnieuw mogen ontvangen, zonder
beperkingen en mét veel enthousiasme. Ik denk dat we hiervoor vertrouwen
moeten stellen in de vaccinaties en het gezond verstand van iedereen. Wie
ziek is, blijft thuis en al de rest kan - nee, moét - zoveel mogelijk genieten van
het leven. Muziek, theater en entertainment zijn hiervoor het beste recept.
Veel lees- en theaterplezier,

23.11.22 STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
26.11.22 TRIXXO THEATER HASSELT
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Ralf Geheniau
Theaterdirecteur
Stadsschouwburg Antwerpen
Capitole Gent
Trixxo Theater Hasselt
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“Of we binnen twintig jaar
nog muziek zullen maken?
Dat valt af te wachten”
Tekst: Hille Peeters - Foto’s: Freya Goossens

Hebben jullie goede raad voor de
jonge wolven die het vandaag in
de muziekbusiness willen maken?
Koen: “Repertoire is alles. Zorg dat
je voldoende kwalitatieve songs in je
rugzak hebt, en blijf ook regelmatig
nieuwe maken. Stel jezelf niet te
snel tevreden en blijf altijd voor het
beste gaan.”
Kris: “En doe vooral je goesting. Ik
maak me soms wel wat zorgen om
die jonge gasten. Het gaat allemaal
zo snel voor hen. Wij waren al

Ze zijn allebei vijftigplussers, Koen en Kris
Wauters. Toch doopten ze hun jongste plaat
en bijbehorende tournee ‘Jonge Wolven’.
Omdat Clouseau nog lang niet aan stoppen
denkt en meer dan ooit plezier maakt in de
studio en op het podium.
‘Jonge Wolven’ is jullie veertiende
Nederlandstalige studioalbum.
Blijft het na al die jaren nog
spannend om een nieuwe plaat uit
te brengen?
Koen: “Absoluut. De dag dat het
je niet meer kan schelen wat het
publiek van je plaat vindt, moet
je overwegen om te stoppen. Wij
maken er een erezaak van om niet
in herhaling te vallen en op luiheid
betrapt te worden. Onze platen
worden ook alsmaar persoonlijker.
Enkele jaren geleden hebben we
besloten om geen vrijblijvende
nummers meer te maken. Wat
natuurlijk niet wil zeggen dat we
nooit nog een luchtig liedje zullen
uitbrengen, maar toch. Bij elke plaat
toon je een stukje van je ziel, en
telkens opnieuw is het hopen dat
het publiek dat kan smaken.”
Zijn jullie in deze fase van jullie
carrière nog bezig met hits
scoren?
Kris: “We hebben altijd onze eigen
6

goesting gedaan,
maar nu nog meer dan
vroeger. Op ‘Jonge
Wolven’ staan zeker
een aantal traditionele
popsongs, maar ook
heel wat dingen die
we nog nooit eerder
hadden gedaan. Er zijn
nummers bij die vijf tot
zelfs zeven minuten
duren.”
Koen: “Commercieel
gezien is dat misschien
niet altijd even
interessant. Wij zeggen
vaak dat onze muziek
zo onhip is dat het
weer hip wordt. Of dat
maken we onszelf toch wijs.” (Lacht)
Kris: “Het soort muziek dat
tegenwoordig in de hitparade staat,
kunnen wij niet maken. Dat zouden
de mensen niet pikken van ons.
Vandaag wordt bijna alles met de
computer gemaakt. Luister een uur
naar de radio en je mag al blij zijn

“We waren al zestien jaar bezig toen we voor het eerst
met een eigen show in het Sportpaleis stonden.”

als je drie nummers hoort waarin
echte instrumenten gebruikt worden.
Ik denk dat wij met enige fierheid
mogen zeggen dat wij nog echt
artisanaal vakwerk maken.”

zestien jaar bezig toen we voor het
eerst met een eigen show in het
Sportpaleis stonden. Op dat moment
hadden wij al een resem hits op zak.
Camille verkoopt na één album al
vijf keer de Lotto Arena uit. Of kijk
naar Ibe. Na zijn overwinning in ‘The
Voice’ en één grote hit stond hij al

op Rock Werchter. Dan vraag ik me
af: wat ga je dan binnen vijf of tien
jaar nog doen om dat te overtreffen?
Maar pas op, ik vind het ongelooflijk
straf wat ze doen, en ik hoop dat
ze een mooie en lange carrière
tegemoet gaan.”
Jullie eerste single dateert van
1987. De muziekindustrie is op
35 jaar tijd natuurlijk heel erg
veranderd.
Kris: “Tja, wij zijn oude krokodillen,
hé. (Lacht) Iets wat vandaag een hit
is, is binnen een maand misschien
alweer vergeten.”
Koen: “Wij hebben toch ook zotte
toestanden meegemaakt, Kris.
Misschien ben je dat al vergeten
omdat je zo oud bent. (Lacht) In
1989 traden wij op de Diamond
Awards op in het Sportpaleis. Wij
speelden net voor de Britse boyband
Bros, die toen razend populair was.
Toen wij ‘Anne’ speelden, ging het
dak eraf. De manager van Bros keek
verbaasd naar de callsheet en zei:
“Who the fuck is Clouseau?” (Lacht)
Die arme jongens wisten niet waar
ze het hadden.”
Afgelopen zomer zetten ‘The
Rolling Stones’ het Koning
Boudewijnstadion nog op stelten.
Willen jullie binnen twintig jaar
ook nog op de planken staan?
Koen: “Ik ben naar ‘The Rolling
Stones’ gaan kijken en eerlijk gezegd
zie ik mezelf dat niet doen, nee. Wat
Mick Jagger op zijn 79ste doet, dat
is heel straf. Dan moet je echt in
topvorm zijn. Ik sluit zeker niet uit
dat wij op die leeftijd nog op het
podium staan, maar ik durf dat niet
met zekerheid te zeggen.”
Kris: “Eigenlijk is er maar één
antwoord op die vraag: zo lang wij
plezier hebben in wat we doen,
gaan we door. En zo lang er een

publiek voor is, natuurlijk. Als er
morgen niemand meer naar onze
shows komt, moeten we ook onze
conclusies trekken.”
Ben je daar bezorgd om?
Koen: “Ik zie dat echt niet snel
gebeuren. Dat is geen arrogantie, je
moet een kat een kat noemen. Wij
zijn al vele jaren bezig en er is een
groot Clouseau-publiek. Ik kan me
niet voorstellen dat dat binnen tien
jaar plots zou ophouden te bestaan.”
Kris: “Daar heb je wel een punt. Als
wij ergens spelen, staat de zaal
altijd op z’n kop. Als wij dan twee
jaar later terugkomen, komt dat
publiek ook terug.”
Koen: “De dag dat wij gaan
slabakken, kan dat veranderen.
Maar zolang wij ons best blijven
doen, zowel op het podium als in
de studio, mogen we gerust zijn.
Daarmee bedoel ik niet dat we
opnieuw honderd Sportpaleizen
willen uitverkopen zoals tien,
twintig jaar geleden. Dat was een
momentum. Een momentum dat
weliswaar lang heeft geduurd.”
Dit najaar spelen jullie in kleinere
zalen.
Kris: “Voor ons maakt het geen
verschil of we in Capitole Gent of op
een groot festival staan. Wij geven
even hard gas.”
Koen: “Sommige mensen komen naar
ons kijken in een zaal als Capitole
Gent met de verwachting dat ze
heel de avond rustig in hun stoel
kunnen blijven zitten. Maar dat kan
dik tegenvallen. Soms zit de sfeer er
al in bij het eerste nummer en wordt
er heel de avond meegezongen en
gedanst.”
Kris: “Trage en intieme nummers
zoals ‘Altijd Heb Ik Je Lief’ komen
wel veel beter tot hun recht in een
kleinere zaal. Op een festival zijn
7
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Clouseau in 8 straffe cijfers
1
18

“Onze muziek is zo onhip dat het weer hip wordt.”

dat vaak de eerste nummers die worden geschrapt uit de
setlist.”
Een setlist samenstellen is wellicht een huzarenstukje
als je zoveel materiaal hebt.
Kris: “Dat is ons grootste probleem. Een echt
luxeprobleem, weliswaar. Als we alles spelen dat
we willen spelen, komen we aan meer dan zeventig
nummers. (Lacht) Bij elk optreden is het een pittige
discussie over wat we gaan schrappen en wat we gaan
behouden.”
Koen: “Ik vind dat we er wel in geslaagd zijn om een
mooie en evenwichtige setlist samen te stellen voor deze
tournee. Natuurlijk willen we ‘Jonge Wolven’ spelen en
ook voldoende nummers uit het recente verleden.

Want ook op ‘Tweesprong’ zijn we nog altijd heel fier.
Maar we weten ook wel dat de mensen de klassiekers
willen horen.”
Kris: “We kunnen het niet maken om ‘Nobelprijs’ of ‘Daar
Gaat Ze’ niet te spelen, dat is gewoon ondenkbaar. Maar
die puzzel maken is enorm leuk, al wordt het moeilijker
met elke plaat die we uitbrengen.”
Koen: “‘The Rolling Stones’ hebben ook een enorm groot
repertoire om uit te kiezen. Maar tijdens een optreden
zetten zij voor de grote climax ook volop in op hun
klassiekers. Natùùurlijk spelen zij op elk concert nog
‘Satisfaction’.”
Kris: “Oké, dus volgende keer gaan wij ook eens
‘Satisfaction’ spelen, dat gaat goed werken.” (Lacht)

27

78

In 1989 scoort Clouseau met
‘Anne’ hun eerste nummer
1-hit. Het succes komt niet uit
de lucht vallen, want een jaar
eerder was ‘Alleen met jou’ al
tot plaats 25 in de Ultratop
50 opgeklommen.
ZAMU awards, MIA’s en Radio
2 Zomerhits… Noem het en
Clouseau heeft het gewonnen.
De teller staat intussen op 18
onderscheidingen.

Clouseau brengt 27 albums
uit (waarvan 10 livealbums).
Met 18 albums halen ze de
Ultratop 50. Van deze 18
albums bereiken 13 albums
de eerste plaats. Het album
‘Vanbinnen’ houdt die eerste
plaats zelfs 13 weken vast.

Alles samen telt Clouseau 78 (!)
singles met een hitnotering. Dat
zijn gemiddeld 2 singles per jaar
sinds de start van de band. Alles
opgeteld staan deze singles 520
weken in de Ultratop 50, oftewel
10 jaar! Gedurende 10 jaar staat
dus elke week minstens één
nummer van Clouseau in de
Ultratop 50.

4
20

40

124

Liefst 4 keer haalt Clouseau
de hoogste plaats in de
Ultratop 50. Daar zorgen
‘Anne’, ‘Daar Gaat Ze’,
‘Vliegtuig’ en ‘Vonken en Vuur’
voor.

‘Clouseau 20’ wordt hun meest
succesvolle concertreeks in
het Sportpaleis. De broers
Wauters laten liefst 17 (!) keer
de Antwerpse concertzaal
vollopen. De reeks start op 1
december 2007 en eindigt op
2 januari 2008.
Het is een publiek geheim dat
Clouseau graag live speelt.
Sinds 2014 speelde Clouseau
al 13 keer in Capitole Gent,
9 keer in Stadsschouwburg
Antwerpen en 18 keer in
Trixxo Theater Hasselt. Goed
voor 40 theaterconcerten in
8 jaar.
De Sportpaleisconcerten
van Clouseau zijn intussen
legendarisch. In totaal speelt
de band over een periode van
17 jaar liefst 124 concerten
voor - hou je vast - 1.876.404
fans. Dit recordaantal is tot
op heden nog niet geëvenaard
en wellicht zal dat nog een
tijd zo blijven.

Vanaf 13 september treedt Clouseau op in Capitole Gent, Trixxo Theater Hasselt
en Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets zijn nu te koop.
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“Broadway en West End
jaloers op Vlaamse
musicalproducties”

Je hebt al in veel musicals gespeeld
in je leven, waar droom je nog van?
“Ik ben oprecht gelukkig met waar ik
vandaag sta. Maar ik droom nog van
‘The Phantom of the Opera’. Dat is hoe
het is begonnen en zou de cirkel rond
maken. Maar dat is wishful thinking.
(Lacht). Een rol in ‘Les Misérables’ zou
ook leuk zijn. Ik hou van klassieke
musicals. De muziek moet nog maar
beginnen en ik krijg al kippenvel.”

Tekst: Shary Verdonck - Foto’s: Andries Schotte

Op het Theaterplein in Antwerpen ontmoeten we Nordin De Moor, al zeventien jaar
een vaste waarde in de Vlaamse musicallandschap. Hij grapt zelfs dat we hem de
Johnny Depp van de musicalwereld mogen noemen. Ligt dat aan het feit dat hij
vanaf december Willy Wonka vertolkt in ‘Charlie and the Chocolate Factory’?
Welkom in Stadsschouwburg Antwerpen. Binnenkort
sta je hier op de planken als Willy Wonka in ‘Charlie
and the Chocolate Factory’. Herinner jij je nog de
eerste keer dat je hier stond?
Nordin De Moor: “Ik heb gestudeerd aan de Koninklijke
Balletschool Antwerpen in hetzelfde gebouw, dus
Stadsschouwburg Antwerpen is altijd mijn tweede
thuis geweest. Toen ik de cast van ‘Les Misérables’ zag
passeren aan de artiesteningang was ik erg onder de
indruk. Ik wist meteen wat ik wou doen met mijn leven.
De eerste keer dat ik hier op het podium stond, was in
2005 met ‘Dracula’, de tweede professionele musical
waaraan ik heb meegewerkt.”
Ongetwijfeld een fantastische ervaring.
“Waanzinnig. Het was een grote productie, maar toch
ook minimalistisch. De focus lag des te meer op iedereen
die op het podium stond. Hans Peter Janssens speelde
de hoofdrol, iemand die het musicalvak ademt en naar
een hoger niveau tilt.”
Was het in het begin moeilijk om aan de bak te
komen in het musicalwereldje?
“Eigenlijk was ik van plan om na mijn balletopleiding
een musicalopleiding te volgen. Maar dat is er nooit van
gekomen, omdat mijn carrière meteen van start is gegaan
na een paar succesvolle audities. ‘Charlie and the Chocolate
Factory’ wordt mijn 36ste musical. Ik ben heel dankbaar voor
alle kansen die ik heb gekregen, en ik leer bij elke rol bij.”
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Welke eigenschappen heeft een goede musicalacteur
nodig volgens jou?
“Het belangrijkste is dat je weet dat je niet alleen op het
podium staat. Iedereen is gelijk en werkt hard. Je moet
ook veel respect hebben voor alle medewerkers achter
de schermen. Want zonder deze mensen sta je nergens.”

Heb je een van deze musicals al op
West End of Broadway gezien?
“Nog geen klassiekers, maar wel
‘Matilda’ en ‘Newsies’, voor mij de
nieuwe ‘West Side Story’. En ook ‘Billy
Elliot’. Die shows zijn echt mindblowing. Maar ik wil benadrukken dat
Vlaanderen niet moet onderdoen. We
hebben hier al dingen gemaakt waar
Broadway of West End jaloers op
zouden zijn, dat weet ik zeker. Ik heb
de maquette van ‘Charlie’ al gezien en
die ziet er magnifiek uit.”

Naar wie kijk jij het meest op?
“Het klinkt cliché, maar ik kijk op naar al mijn collega’s.
Als ik kijk naar het buitenland, zeg ik zonder twijfel
Ramin Karimloo, in mijn ogen de enige echte ‘Phantom’.
Aaron Tveit bewonder ik ook. In België ga ik voor Hans
Peter Janssens. Het is deels door hem dat ik in het vak
ben gestapt. Ik heb ‘The Phantom of the Opera’ zeven
keer gezien. Die productie heeft me weggeblazen en de
musicalkoorts bij mij aangewakkerd. Hij is ook een fijn
persoon om mee samen te werken.”

“Emoties overbrengen via zang, dat vind ik toch wel next level.”

Wat trekt jou zo aan in musicals?
“Hoe mensen een verhaal kunnen vertellen met zingen,
acteren en dansen, dat vind ik fantastisch. Er zijn
personen die daarop neerkijken, die het niet nodig
vinden om steeds te zingen. Maar emoties overbrengen
via zang, dat vind ik toch wel next level. Al heb ik de
indruk dat het publiek meer voor musical openstaat dan
vroeger. Er is een gezonde interesse in theater.”

Mede dankzij vernieuwende musicals zoals ‘Charlie
and the Chocolate Factory’, die nog nooit eerder in
België heeft gespeeld.
“Absoluut, ik vind dat de max. ‘The Sound of Music’ en
‘Annie’ zullen altijd werken, maar het is tijd voor een
nieuwe musical. Nieuw en toch ook niet nieuw, want
iedereen kent het verhaal van de films of het boek.
O, ik kijk er zo hard naar uit!” (Lacht)

Is de rol van Willy Wonka op je lijf
geschreven?
“Gevaarlijke vraag, want als ik het
niet waarmaak, wordt het pijnlijk. (Lacht) Maar ik denk
wel dat het goedkomt. Toen ik mijn kostuum voor het
eerst aantrok, voelde ik het meteen. Maar uiteindelijk
ligt de verantwoordelijkheid bij de regisseur, want
het was zijn keuze om mij te casten. (Lacht). Toen ik
hoorde dat musicalproducent Deep Bridge deze musical
ging doen, heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en
hen zelf gecontacteerd. Toevallig hadden Stany (Crets,
regisseur, nvdr.) en Floris (Devooght, regisseur, nvdr.) mij al
in gedachten. Tja, dan groeit mijn zelfvertrouwen wel en
waarschijnlijk ook mijn ego.” (Lacht)
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“Het is tijd voor een nieuwe musical. Ik kijk er zo hard naar uit!”

Willy Wonka is een excentriek en eigenaardig
personage. Hoeveel van Willy Wonka vind je in jezelf
terug?
“Excentriek ben ik niet. Maar mensen zeggen wel vaak
dat ze me niet kunnen doorgronden. Dat is wel een trekje
dat ik gemeen heb met Willy. De ene keer is hij een lieve
en attente man, zoals ik. En dan kan hij plots uit zijn slof
schieten. Dat kan ik ook hebben, vooral in het verkeer.
(Lacht). Voor mijn rol ga ik me wel meer baseren op de
versie van Gene Wilder dan op die van Johnny Depp. Mét
een vleugje Nordin natuurlijk.” (Lacht)
De musical heeft wel een serieus pak tekst. Hoe
onthou je dit allemaal?
“Daar heb ik een ritueel voor. Ik neem mijn teksten mee
en wandel van bij mij thuis tot aan het MAS en terug.
Dat is een stevige wandeling, en onderweg studeer ik,
continu. Dat werkt perfect. Op een gegeven moment
deed ik drie musicals tegelijk waarin ik meerdere
personages moest spelen. Er zaten toen acht rollen in
mijn hoofd.”

FEBRUARI 17-19
SPORTPALEIS, ANTWERPEN
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cirquedusoleil.com/crystal

#crystal

Hoe hou je dat nog uit elkaar?
“Dat weet ik niet. Ik heb mezelf nooit de slimste
gevonden, maar op sommige momenten denk ik toch dat
ik nog niet zo slecht bezig ben.” (Lacht)

Nog een heel belangrijke vraag: lust je zelf
chocolade?
“Veel te graag. Het is schandalig hoeveel ik daarvan eet.
Vooral melkchocolade.”
Kruip even in het hoofd van Willy Wonka. Welke
chocoladesoort wil je uitvinden?
“Sinds ik twee jaar ben, ben ik verslaafd aan appelmoes.
Tijdens ‘40-45’ had ik in mijn loge een koelkast waarin
standaard twee potten appelmoes stonden. Er zou maar
eens stoofvlees of kip te eten zijn zonder appelmoes.
Schandalig! (Lacht). Dus ik denk dat het niet slecht zou
zijn om een chocoladereep uit te vinden met appelmoes
in. Ik zou dat eens moeten uittesten. Nu niet met mijn
idee gaan lopen hé!.” (Lacht)
We proberen een prototype te hebben tegen
december. Veel succes met de musical, meneer Wonka.

Charlie and the Chocolate Factory
speelt vanaf 8 december 2022 in
Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole
Gent en Trixxo Theater Hasselt.
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“Pas wanneer ik voor een
publiek kan spelen, voel
ik me compleet”
Tekst: Hille Peeters - Foto’s: Margrit Vantoortelboom

Of je nu in astrologie
gelooft of niet, stiekem
heeft iedereen wel eens
wat over zijn sterrenbeeld
opgezocht. Jonathan
Vandenbroeck, beter
bekend als Milow, zag
het levenslicht op 14 juli
1981 en is dus een Kreeft.
Hoeveel Kreeft zit er in
Milow? Wij gingen samen
met de Leuvenaar op zoek
naar antwoorden.
We beginnen met een vrij
algemene eigenschap: Kreeften
zouden gevoelige mensen zijn.
Milow: “Ik zou dat staalhard kunnen
ontkennen, maar ik ben inderdaad
een gevoelig mens. Dat heb ik van
mijn mama meegekregen. Mensen
die op een podium staan, zijn
sowieso gevoeliger dan gemiddeld,
denk ik.”
Op je recentste album staat ‘Nice
to Meet You’, een nummer vol
goeie raad voor je twee kinderen.
Welke raad had je als kind zelf
willen krijgen?
“Dat is een goeie vraag. Als tiener
zou het me enorm geholpen hebben
als mijn ouders wat meer over hun
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eigen twijfels en onzekerheden
hadden gecommuniceerd. Ik had
altijd een ideaalbeeld van hen, tot
ze op een bepaald moment van hun
voetstuk vielen. In ‘Nice to Meet
You’ zing ik: “There are times that
I will let you down.” Ik wil dat mijn
kinderen beseffen dat ik ook maar
een mens van vlees en bloed ben,
met mijn eigen angsten en gebreken.
Ach, ik ben ervan overtuigd dat
de meeste ouders het beste
voorhebben met hun kinderen. Elke
generatie wil het beter doen dan
de vorige. Maar natuurlijk schiet je
altijd ergens tekort. Een vlekkeloos
parcours afleggen, dat bestaat niet.
En dat hoeft ook niet.”
Over Kreeften wordt gezegd dat
ze gereserveerd zijn, maar wel heel
trouw aan de mensen die ze graag
zien.
“Ik vind van mezelf dat ik heel
open ben, maar ik kan inderdaad
gereserveerd overkomen, vooral
bij mensen die me minder goed
kennen. Dat komt door de gekke
positie waarin ik me bevind. Voor
mij zijn Jonathan Vandenbroeck
en Milow dezelfde persoon, maar
dat is niet voor iedereen het geval.
Ik merk dat sommige mensen zich
daardoor anders gedragen of andere

verwachtingen van mij hebben.
Ik ben dus wel zelfbewuster en
voorzichtiger geworden.”
Mogen we daaruit afleiden dat het
grote publiek de echte Jonathan
Vandenbroeck nog niet helemaal
kent?
“Ik probeer daar wel
aan te werken. Ik
heb in de loop
der jaren
muren om
mij heen

opgetrokken,
zoals zoveel
mensen. Tijdens het
schrijven van mijn laatste
album heb ik geprobeerd om die
muren te identificeren en af te
breken. Een mens evolueert nu
eenmaal voortdurend. Ik vind het
ongelooflijk boeiend om op tijd en
stond mijn comfortzone te verlaten.”

Kreeften zouden melancholisch van
aard zijn. Jij hebt het in interviews
al vaker over je melancholisch
kantje gehad.
“Die melancholie zit al van kinds
af aan in mij. Nooit overheersend,
maar altijd sluimerend. Enkele weken
voor mijn geboorte is mijn opa, de
vader van mijn vader, onverwacht
overleden. Hij was nog maar een
vijftiger. In diezelfde periode is ook
de zesendertigjarige zus van mijn
mama overleden. Ik ben dus geboren
in een periode waarin er thuis heel
veel verdriet was. Ik denk vaak dat
dat verdriet op een of andere manier
bij mij is binnengesijpeld.”
Muziek maken werkt wellicht
therapeutisch voor jou.
“Ik beschouw die melancholie als
een doosje dat in mij zit en dat
ik af en toe opentrek. Wanneer ik
muziek maak, doe ik dat doosje
disproportioneel vaak open. Het is
een cliché, maar het werkt echt
therapeutisch om dingen van
je af te schrijven en te zingen.
Iedereen heeft een uitlaatklep
nodig, een ventiel dat je af
en toe kan opendraaien. Als
artiest draai je dat ventiel
open door live te spelen.
Na een optreden voelt het
leven altijd veel lichter en
makkelijker aan. Ik doe dit werk
zo ongelooflijk graag. Dat is waarom

ik bijna nooit pauzes neem, vaak
optreed en veel albums uitbreng. Er
is niemand die mij zegt dat ik dat
moét doen. Ik vind het gewoon te
leuk om het niét te doen.”
Jij bent vorig jaar veertig
geworden. Voor veel mensen een
moment om - wellicht met enige
melancholie - terug te blikken op
hun leven.
“Ik ben veertig geworden in de
coronaperiode. Die periode heeft
me hard veranderd. Alleen had
dat meer te maken met het feit
dat mijn agenda leeg was dan met
mijn leeftijd. Plots was er heel veel
tijd om aan zelfreflectie te doen
en een aantal dingen op een rij te
zetten. Ik heb in die periode ook erg
geworsteld met mijn identiteit. Ik
miste het echt om Milow te zijn. Pas
als ik voor een publiek kan spelen,
voel ik me compleet. Toen dat er
opeens niet meer was, vroeg ik me
af: wat blijft er nu nog van me over?

Het was al van mijn twintiger jaren
geleden dat ik nog zo over mijn
identiteit had nagedacht. Ach, ik
zie ook het positieve van heel die
periode in. Het heeft me opnieuw
doen beseffen hoeveel geluk ik heb
dat ik dit mag doen.”
Kreeften gedijen het best
wanneer ze zich ergens helemaal
thuisvoelen. Wat betekent ‘thuis’
voor jou?
“‘Thuis’ is voor mij een vloeibaar
gegeven. Ik kom thuis op
verschillende plekken: bij de
muzikanten met wie ik al jaren
speel, bij mijn vriendin en bij mijn
kinderen. Thuis is voor mij nooit
geografisch bepaald, het is een
gevoel. Omringd worden door
mensen bij wie ik me veilig voel en
bij wie ik een onvoorwaardelijkheid
voel. Voorwaardelijkheid impliceert
dat je iets moet presteren of in ruil
moet geven. Wanneer de liefde
onvoorwaardelijk is, dan ben ik thuis.”

Donderdag 17 november kan
je Milow aan het werk zien in
Capitole Gent. Tickets zijn nu
beschikbaar.
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Wim Vanlessen

THEATERMAG

“Je wil als toeschouwer
worden meegenomen in
een droomwereld”
Tekst en foto’s: Bart Pieters

Wim Vanlessen is een man met een missie. De internationaal gerenommeerde
ex-balletdanser wil dat ballet uit de schaduw komt. Zijn ambitie is meer mensen
naar balletvoorstellingen krijgen. “Artiesten en publiek kunnen niet zonder elkaar”,
zegt hij daarover.
In het middelbaar studeert Wim
Vanlessen ballet aan de Koninklijke
Balletschool Antwerpen. Hij is
achttien jaar als hij zich verbindt
aan Ballet Vlaanderen, het huidige
Opera Ballet Vlaanderen. In 2003
wordt hij uitgeroepen tot een van de
vijf beste dansers ter wereld. Later
- in 2016 - ontvangt hij in ons
land de onderscheiding ‘Ridder
in de Leopoldsorde’. Na een
internationale danscarrière van
meer dan dertig jaar neemt hij
in de zomer van 2019 afscheid
van het professionele balletdansen.

elegantie. De kenner weet uiteraard
hoe verdomd moeilijk het is en dat
ballet op topniveau voor weinigen is
weggelegd.”
Hoe rijm je als danser het
technische aspect met het
gevoelsmatige?

in een voorstelling. Iemand die
meerdere voorstellingen ziet, kan
misschien na verloop van tijd wel
bepaalde stijlen onderscheiden,
maar dat hangt uiteindelijk af van
de choreografie en de choreograaf
die de voorstelling maakt. Als je
naar een balletvoorstelling kijkt, dan
wil je eerst en vooral
worden meegenomen
in een droomwereld.
Je gaat dus vooral
niet in een t-shirt en
teenslippers naar het
theater. (Lacht) Je gaat naar een
ballet, een evenement.”

“Er gaat niets boven
een live performance.”

Kan je kort uitleggen wat ballet
precies is?
Wim Vanlessen: “Ballet bestaat al
heel lang. Het is ontstaan in Italië in
de zestiende eeuw en ontwikkelde
zich daarna aan het Franse hof. Het
was toen gewoon entertainment.
Vandaag spreekt ballet nog altijd
tot de verbeelding.Ballet is een
zeer technische dansvorm. Het
onder de knie krijgen van deze
technieken is pure topsport. Men
vergeet dat soms omdat alles wordt
gebracht met een bepaalde ease en
16

“Hoe beter je de techniek beheerst,
hoe meer je de focus kan leggen
op het artistieke, het acteren en
het emotionele aspect van een
avondvullende voorstelling. Als
het gaat om een meer abstracte
voorstelling, dan ligt de nadruk
voornamelijk op de technische kant
van de dans.”
Hoe herken je als onervaren
toeschouwer de verschillende
stijlen en technieken?
“Die stijlen maken eigenlijk niet veel
uit. Je ziet dat als toeschouwer in
principe niet en het is niet belangrijk

Hoe kan je je als toeschouwer
voorbereiden?
“Dat is natuurlijk voor elke bezoeker
anders. Als je naar een verhalend
ballet gaat, is het misschien wel leuk
om daar op voorhand al iets over
te lezen. Zo weet je min of meer al
hoe de voorstelling in elkaar zit. Dan
herken je ook makkelijker dingen
die op het podium gebeuren en dat
is interessant. Je kan uiteraard ook
altijd de voorstelling op je laten
afkomen en genieten van wat wordt

Wim Vanlessen danste meer dan 30 jaar op internationaal topniveau

gepresenteerd. Hoe meer je van
ballet proeft, hoe meer je bepaalde
dingen herkent.”
Waar moet je als toeschouwer
extra aandacht voor hebben?
“Er zijn veel aspecten waar je als
toeschouwer van kan genieten.
Eerst en vooral zijn er natuurlijk de
dansers, de atleten en wat zij die
avond brengen. Daarnaast heb je
de kostuums en het decor die ook
heel vaak de moeite waard zijn. Ook
live muziek - als die er is - is een
meerwaarde en maakt deel uit van
de beleving. Het is de combinatie
van die elementen die zorgt voor het
spektakel.”
Bestaat er zoiets als een te
complexe balletvoorstelling?
“Er zijn altijd balletten die iets
ingewikkelder zijn, zeker voor

de minder ervaren toeschouwer.
Balletten waar men niet direct ziet
wat de voorstelling in zich heeft,
maar dat heb ik zelf ook bij andere
kunstvormen zoals muziek. Je moet
jezelf daarvoor durven openstellen.
Al doende leert men.”
Heb je verder tips voor bezoekers
die het ballet pas ontdekken?
“In de eerste plaats: vind de moed
om te komen kijken. (Lacht) Zet die
stap. Het theater bezoeken is een
ervaring. Die kan goed zijn, of slecht,
maar door het niet te doen, verlies
je altijd. Het zal misschien niet altijd
je ding zijn, maar het is belangrijk
dat je je horizon verruimt op deze
manier. Die boodschap wil ik aan
iedereen meegeven, en niet enkel
aan de jeugd. Ik begrijp dat er een
veel keuze is tegenwoordig. Je hebt
YouTube, Netflix en zoveel meer.

Maar live voorstellingen zoals zang,
ballet, musical enzovoort zijn niet
vergelijkbaar met wat online wordt
gepresenteerd.”
“Ik zeg dat ook vanuit het standpunt
van de artiest, want er wordt zo
hard getraind en gerepeteerd om
een bepaalde excellentie te bereiken
en dat willen wij graag aan iedereen
meegeven. En natuurlijk is dat een
wisselwerking tussen het publiek en
de artiest. We kunnen niet zonder
elkaar. Er gaat niets boven een live
performance.”
Hoe ziet de toekomst van het
ballet in Vlaanderen eruit?
“Ballet mag meer aandacht krijgen.
België is een klein landje, met de
enorme erfenis van Jeanne Brabants
(in 1969 richtte zij het Koninklijk
Ballet van Vlaanderen op, nvdr) .
Zij zorgde voor een platform zodat
17
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ik mijn kunstvorm kon beoefenen. Ik vind
dat we iets meer fierheid mogen tonen als
het over ballet gaat. We moeten die erfenis
koesteren en met respect behandelen. Onze
topdansers verdienen het ook om meer
in de aandacht te komen. De jeugd heeft
voorbeelden nodig om naar op te kijken.”
Je bent in 2019 - na een carrière van
30 jaar - gestopt als professioneel
balletdanser. Hoe voelt dat?
“Ik mis het op een gezonde manier. Ik heb
een heel mooie en lange carrière gehad. Ik
heb alles gedaan wat ik graag wilde doen.
Maar ik heb wel een heel grote honger om
met de bagage en de kennis die ik heb aan
de slag te gaan voor de volgende generaties.
Ik wil me daarvoor inzetten en ik hoop die
kans ook te krijgen. Het zou jammer zijn
mocht men mijn ervaring en kennis niet
benutten. Een eigen gezelschap sluit ik gezien de enorme kost - uit, maar ik zou
zeker m’n steentje kunnen bijdragen binnen
bestaande initiatieven en instellingen.”

Ballet verdient volgens Wim Vanlessen meer aandacht.
“Onze jeugd heeft voorbeelden nodig om naar op te kijken.”

Ontdek en bezoek balletvoorstellingen in
Antwerpen, Gent, Brussel en Hasselt.
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Amelie Albrecht

THEATERMAG

“Natuurlijk sta ik graag
in de aandacht, anders
kies je niet voor dit vak”
Tekst: Hille Peeters - Foto: Andries Schotte

Ze is nog geen dertig, maar Amelie Albrecht is nu al een
van de leading ladies van de Vlaamse comedy. Droog, vol
zelfrelativering en altijd hilarisch. Haar eerste show ‘Zwaar
Leven’ zorgt in heel Vlaanderen voor uitverkochte zalen. En als
het aan haar ligt, krijgt ze ooit haar eigen tv-programma. Een
gesprek met de grappigste vrouw van Dendermonde.
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Deze tekst komt van jouw
persoonlijke website: ‘Na acht
jaar tekenacademie kon ze nog
niet tekenen, jarenlang vioolles
leverde haar nog geen vaag gevoel
voor muziek op en paardrijden
moest ze opgeven omdat ze
allergisch werd voor dieren. En
dan zwijgen we nog over haar
schoolcarrière.’ Jouw verhaal is er
een van twaalf stielen en dertien
ongelukken.
Amelie Albrecht: “Ik ben aan
comedy begonnen met de gedachte
‘we zien wel’. Maar in tegenstelling
tot al die andere dingen die ik al
had gedaan, blijkt comedy wél een
succes. Een half jaar na mijn debuut
had ik al management en nog eens
een half jaar later heb ik Humo’s
Comedy Cup gewonnen.”

dat wil ik ook proberen! Daarna
ben ik een jaar lang elke woensdag
en zondag naar The Joker gegaan,
om bij te leren en inspiratie op te
doen, terwijl ik thuis aan mijn eigen
materiaal werkte.”

Neem ons eens even terug naar
hoe het allemaal is begonnen.
“Eind 2016 kwam ik voor het eerst
in The Joker (een comedycafé in
Antwerpen, nvdr.). Ik dacht meteen:

Staat er vandaag een andere
Amelie op de planken dan in het
begin?
“Ik denk het wel. Ik sta nu dichter
bij mezelf wanneer ik optreed. In

En dan sta je plots zelf op het
podium.
“De eerste keer was op een
open mic avond. Ik was enorm
zenuwachtig. Eigenlijk wilde ik
gewoon vertrekken nog voor ik aan
de beurt was, maar dat hadden
ze waarschijnlijk niet kunnen
appreciëren. (Lacht) Dat luie en
ongeïnteresseerde typetje van
in het begin is ontstaan uit pure
stress. Ik stond zo op het podium
omdat ik zo zenuwachtig was.
Blijkbaar is dat blijven hangen.”

het echte leven lach ik bijvoorbeeld
heel vaak, en dat doe ik nu ook
vaker op het podium. Dat heel
droge kantje is er wat af.”
Gebeurt het wel eens dat je
tijdens een optreden een mop
vertelt en niemand lacht?
“Natuurlijk. Dat is doodgaan, hé.
Met een eigen show is de vibe wel
helemaal anders dan wanneer je
deel uitmaakt van een affiche met
verschillende comedians. Als het
publiek speciaal voor jou een ticket
heeft gekocht, moet je al veel doen
om ze niet mee te krijgen. Als ze
dan niet lachen, is het mijn eigen
schuld. Dan heb ik het verhaal niet
goed verteld. Bij try-outs is dat
anders, daar merk je meteen welke
moppen werken en welke moeten
bijgeschaafd of geschrapt worden.”
Naar schatting lijdt 70 procent
van de vrouwen aan het
oplichterssyndroom. Ze hebben
het gevoel dat ze hun succes niet

verdienen en dat ze elk moment
door de mand zullen vallen.
Herkenbaar?
“Ah, is dat iets typisch vrouwelijks?
Dat wist ik niet. Soms gebeurt het
wel dat ik na een slechte try-out naar
huis rij en mezelf afvraag: waar ben
ik eigenlijk mee bezig? Terwijl een
mindere avond echt niet het einde
van de wereld is. Bij het schrijven
aan ‘Zwaar Leven’ waren er ook een
paar momenten waarop ik dacht dat
de show nooit af zou geraken. Maar
uiteindelijk is het allemaal goed
gekomen.”
Je vindt van jezelf dat je te veel
nadenkt. Pieker jij vaak over wat
er zou gebeuren als je carrière
morgen stopt?
“Je hebt dat voor een groot deel zelf
in de hand. Toen ik pas begon, had ik
nog nooit een verhaal op Instagram
gepost, nu spam ik alles vol. (Lacht)
Ik probeer steeds relevant te blijven
en een zo breed mogelijk publiek te
bereiken. Want hoe meer mensen je
bereikt, hoe meer er naar je show
komen. En als die met een goed
gevoel naar huis gaan, komen ze
volgende keer terug.”
Had je eigenlijk een plan B als
je comedycarrière op niets zou
uitdraaien?
“Comedy wàs mijn plan B. (Lacht)
Ik heb wel honderd A-plannen
gehad. Ik ben in het middelbaar
twee keer blijven zitten, dus ik
was al twintig toen ik afstudeerde.
Dan ben ik een jaar gaan werken,
want ik had geen flauw idee wat
ik wilde studeren. Na dat jaar
ben ik heel impulsief aan studies
diergeneeskunde begonnen. Dat
heb ik twee jaar volgehouden. Mijn
resultaten waren niet dramatisch,
maar verre van schitterend. Dat was
ook een opleiding van zes jaar, dus

ik zou dertig zijn tegen de tijd dat ik
was afgestudeerd. Ik ben dan maar
opnieuw gaan werken. Niet lang
daarna ben ik met comedy begonnen
en heb ik ontslag kunnen nemen op
mijn job.”
In januari word jij dertig. Ben jij
daarmee bezig?
“Waarschijnlijk zou dat wel het geval
zijn als ik niet in de comedy was
beland. Dan zou ik nog altijd een job
hebben die ik niet graag deed en zou
ik mezelf constant afvragen wat ik
nu eigenlijk wil. Maar nu zit ik in zo’n
luxepositie dat ik me niets aantrek
van alle verwachtingen die gepaard
gaan met dat getal. Ja, ik ben single
en kinderen zijn op dit moment een
ver-van-mijn-bed-show. Maar ik heb
een job die niet voelt als werken.
Hoeveel mensen kunnen dat zeggen?
Ik denk dat ik op dat vlak voorsta op
de rest.”
De volgende vraag is je
waarschijnlijk al honderd keer
gesteld…
(Onderbreekt) “Hoe is het als vrouw
in het comedywereldje?”

“Comedy wàs mijn plan B.”

Euh…
“Eigenlijk had ik mezelf voorgenomen
om niet meer op die vraag te
antwoorden. Ik weet niet hoe het is
om een man te zijn in de comedy, dus
ik kan de vergelijking niet maken. Het
enige dat ik kan zeggen, is dat ik zelf
geen verschil merk. Mensen buiten de
comedywereld maken daar een veel
groter spel van dan komieken zelf.”
Het feit dat je een vrouw bent, was
voor jou dus geen extra drempel?
“Misschien wel een beetje, omdat
er nu eenmaal weinig vrouwelijke
komieken zijn. Ik zit op WhatsApp
in een groepschat met bijna alle
vrouwelijke komieken in Vlaanderen,
want zoveel zijn het er niet. (Lacht)
De chat heet ‘VROUWEN ZIJN NIET
GRAPPIG’.
Waarover praten jullie zoal?
“Onze maandstonden, hé. Wij zijn
al volledig gesynchroniseerd met
elkaar.” (Lacht)
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ELK TICKET IS GOUD WAARD!

Verwachten mensen van jou dat
je ook altijd grappig bent in het
dagelijkse leven?
“Ik weet niet of ze dat verwachten,
dat is gewoon zo. (Lacht) Nee,
bij de mensen die ik ken, mag ik
gewoon Amelie zijn. Maar voor
vreemden ben ik soms een
halve karikatuur. ‘Vertel
eens een mop’ krijg ik
regelmatig te horen.
Ach, ik heb me er al
bij neergelegd dat
dat waarschijnlijk
altijd zo zal
blijven.”
Je vertelde
eerder al dat
mannen op
Tinder je wel eens
proberen te versieren
met een slechte mop.
“Ik heb gemerkt dat die
grapdrang echt iets mannelijks
is. Niet alleen op datingapps, maar
ook in de dagelijkse omgang. Als
je dat grappig zijn van hen afpakt,
blokkeren ze. Omdat er dan nog
maar weinig overblijft ofzo.”

VANAF 10 DECEMBER 2022
ANTWERPEN - GENT - HASSELT
Vanaf december 2022 toveren we Antwerpen, Gent & Hasselt om tot Willy Wonka’s chocoladefabriek met een Vlaamse versie van de Broadway
en West-End musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’.‘Charlie and the Chocolate Factory’ is een musical om duimen en vingers van af te
likken. Het verhaal betovert de wereld al meer dan 50 jaar en werd in 2005 verfilmd met Johnny Depp in de rol van Willy Wonka. De muziek is een
eerbetoon aan de film uit 1971 met liedjes waaronder ‘Candy Man’, ‘I’ve Got A Golden Ticket’, ‘Oompa Loompa Song’ en ‘Pure Imagination’.
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DEZE PRODUCTIE KWAM TOT STAND MET TOESTEMMING VAN MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) EN AUTEURSBUREAU ALMO BVBA, ANTWERPEN.
GEREALISEERD MET DE STEUN VAN DE TAX SHELTER MAATREGEL VAN DE BELGISCHE FEDERALE OVERHEID VIA FLANDERS TAX SHELTER.

Mannen vinden jou wellicht
intimiderend.
“Ik krijg wel eens de vraag of ik
daarom nog single ben, omdat
mannen geïntimideerd zijn door
grappige vrouwen. Maar ik heb echt
geen nood aan een man die daar
schrik van heeft, daar kan ik niets
mee aanvangen.”
Men zegt wel eens dat honden
op hun baasjes lijken. Jouw hond
Duvel is een labrador. Deze honden
worden vriendelijk, energiek,
intelligent en people pleasers
genoemd.
“Ik denk wel dat ik een people
pleaser ben. Veel mensen vinden

dat een negatieve eigenschap, maar
ik vind dat eigenlijk net een groot
compliment. Dat betekent dat je
mensen gelukkig maakt.”

te halen. Het probleem is dat het
tegenwoordig zo snel gaat dat ik
soms plannen heb verwezenlijkt nog
voor ze in mij waren opgekomen.
(Lacht) Spelen in Capitole Gent
is daar een voorbeeld van. Ik ben
ook het tv-wereldje wat aan het
verkennen. Een eigen programma
staat sowieso op mijn bucket
list.”
Tot slot: welke vraag
wil je nooit meer
krijgen in een
interview?
‘Hoe is het als vrouw
in de comedy?’ En
‘beschrijf je ideale man
in een aantal woorden.’”
(Lacht)
We zullen het nooit meer
vragen, beloofd!

“Ik heb een job die niet voelt als werken.
Hoeveel mensen kunnen dat zeggen?”

Is dat ook niet eigen aan
komieken, dat je graag gezien wil
worden?
“Natuurlijk, als komiek wil je
constant mensen aan het lachen
brengen en entertainen. Ik haat
het wanneer komieken of acteurs
zeggen dat ze verlegen zijn en niet
graag in de spotlight staan. Dat is
bullshit, dan kies je toch niet voor
dit vak? Je wil toch iets maken waar
mensen naar komen kijken en dat
ze leuk vinden? Mensen met valse
bescheidenheid komen net extra
arrogant over, vind ik. Er is echt niets
mis met graag aandacht hebben.”

Vrijdag 16 december
staat Amelie Albrecht in
Capitole Gent met haar
show ‘Zwaar Leven’.
Tickets zijn nu te koop.

Ben jij ambitieus?
“Ik denk het wel. Ik ga voortdurend
op zoek naar nieuwe doelen om
23

VAN DE MAKERS VAN
SNEEUWWITJE & ROBIN HOOD

WOORDZOEKER

De ultieme comedywoordzoeker
Neem even een pauze van het lezen. Zoek alle comedygerelateerde woorden in onze woordenzoeker.
De overgebleven letters vormen het comedymotto van onze redactie. Veel puzzelplezier.

De oplossing
Bekijk het aanbod
comedyshows

VANAF 26 MAART
ANTWERPEN - GENT - HASSELT
Na het succes van ‘Sneeuwwitje’ en ‘Robin Hood & ik’, worden alle registers opengetrokken want in 2023 komen we met een ‘bigger
and bolder’ versie van ‘Rapunzel’. We pakken uit met een zeer uit de kluiten gewassen, nieuwe versie van het geliefde sprookje van
de gebroeders Grimm. Verwacht je aan alle nodige toeters en bellen: grotere sprookjesdecors, een uitgebreid ensemble, nog meer
oorwurmen van liedjes, een karrenvracht aan humor, een totaalbeleving die start in de foyer,...
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ALAN CARR
ALEX AGNEW
AMELIE ALBRECHT
ANEKDOTE
ANTWERPEN
ARNOUT VAN DEN BOSSCHE
CABARETIER
CABARET
CLOWN
COMEDIAN
COMEDYSHOWS

CONFERENCE
ELS DE SCHEPPER
GEESTIG
GENT
GIEREN
GRAPPIG
HANNAH GADSBY
HANS TEEUWEN
HASSELT
HUMOR
IRONIE

JOKE
KAMAL KHARMACH
KAMIEL SPIESSENS
KOMEDIE
KOMIEK
LACHEN
LEUTE
LIVE COMEDY
LOL
MONOLOOG
MOP

PARODIE
REVUE
RUSSELL PETERS
SARCASME
SLAPSTICK
STAND UP
THEATER
URBANUS
WOUTER DEPREZ
YOUP VAN T HEK
ZWAAR LEVEN
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The Starlings
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“Onze grootste droom?
Een hit voor Coldplay
schrijven!”
Tekst en foto: Shary Verdonck

Kato Callebaut en Tom Dice van The Starlings zijn als
peper en zout, stoofvlees en frieten, kaas en wijn.
Perfect bij elkaar passend, complementair en op elkaar
ingespeeld. Wij legden hen enkele willekeurige vragen
voor en kwamen een aantal verrassende dingen te
weten over het koppel.
Wat zouden jullie doen als jullie
niet in de muziekwereld zaten?
Tom: “Ik was sowieso bakker
geworden. Ik geef zelfs punten
op koffiekoeken. (Lacht) Al zou ik
het wel moeilijk hebben met vroeg
opstaan.”
Kato: “Ik sport en kook heel graag,
dus ik zou misschien iets in die
richting doen. Maar het liefst van al
zou ik een centrum willen oprichten
voor verwaarloosde dieren. Je kan
daar niet van leven, maar het is wel
nobel.”
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Kato: “Dat komt omdat ik geen
dieptezicht heb. Gelukkig kan ik er
zelf mee lachen.”
Tom: “Voor ons concert in de Lotto
Arena hadden we alle plekken
waar ze van het podium kon vallen
aangeduid met tape. Je kon er echt
niet naast kijken. En dan struikelt ze
bijna over het trapje.” (Lacht)
Kato: (Lacht) “Dat is door mijn
enthousiasme. Ik sta rond te
springen en dan kijk ik niet meer
naar wat ik doe.”

Wie van jullie zou stand-up
comedian kunnen zijn?
Kato: (Snel) “Tom. Er zijn niet veel
mensen die dit weten, maar Tom is
echt hilarisch. Hij heeft heel droge
humor.”

Wie van jullie zou het eerst in de
cel belanden?
Tom: “Kato. Zij is meer gangster dan
ik.” (Lacht)
Kato: “Ik ben inderdaad impulsiever.
De kans dat ik iets doe waar ik
achteraf spijt van heb, is groot.”

Wie van jullie zou eerst van het
podium vallen?
Tom: “Kato! Ze ìs zelfs al eens
gevallen.”

Wat is jullie grootste droom?
Kato: “Ik wil vooral blijven doen wat
we nu doen. Veel schrijven en veel
spelen. Maar ook songs voor andere

artiesten schrijven. We kunnen er
nog niet veel over zeggen, maar in
2023 kan je samenwerkingen met
andere artiesten verwachten.”
Tom: “Ik zou graag een wereldhit
maken. Niet voor The Starlings, maar
voor een grote artiest. Jouw nummer
dat in arena’s over de hele wereld
wordt meegezongen, dat moet toch
fantastisch zijn! Als ik heel hard
mag dromen, dan zou ik graag een
nummer voor Coldplay schrijven.”
Vertrekken jullie bij het schrijven
van een nummer van een melodie
of van een tekst?
Kato: “Dat wisselt. Soms hebben
we eerst een toffe melodie en soms
vertrekken we van enkel een woord.
Eigenlijk moet de sfeer er als eerste
zijn.”
Tom: “Voor ‘Seaside’ hebben we
meer rond titels gewerkt. Het woord
‘seaside’ wekt meteen een gevoel op,
het is als het ware een moodboard.
Kato en ik vullen elkaar goed aan,
want meestal vertrek ik van een
catchphrase of melodie. Kato zorgt
vaak voor het grotere thema en de
teksten.”
Kato: “Onze songteksten zijn ons
dagboek. Ze gaan over ons en wat
we zien en voelen. Het is hoe wij

dingen verwerken. Ik vind het altijd tof als
iemand ons komt vertellen hoeveel een van
onze nummers voor hen heeft betekend.”
Wie van jullie heeft de raarste fobie?
Kato: “Ik ben bang van orka’s.”
Tom: “Het rare is dat ze nog nooit in de buurt
is geweest van een orka.” (Lacht)
Kato: “Ik weet ook niet waarom.”
Tom: “Free Willy was nu toch niet zo’n
traumatiserende film. Zou er zelfs een Latijnse
naam voor orkafobie bestaan?” (Noot van de
redactie: we hebben het opgezocht en de
Latijnse naam is cetaphobia.)

Kato en Tom nemen je in het theater mee op
een roadtrip door hun leven.

Wie zou als eerste divatrekjes krijgen?
Kato: “Sowieso Tom.”
Tom: “Dat zou eerst om te lachen zijn en dan
zou ik het zelf beginnen geloven. (Lacht)
Bijvoorbeeld voor de grap tien olifanten
bestellen en die de volgende keer ook echt
eisen.”
Kato: “Sommige artiesten zetten de gekste
dingen op hun riders. Ik weet niet meer wie
het was, maar er was een artiest die een
pakje sigaretten op zijn rider had gezet. Maar
daarnaast ook een presentatie over hoe slecht
roken is. Echt maf.”
Over riders gesproken: jullie hebben dit
najaar een theatertournee op de planning
staan. Wat mag het publiek verwachten?
Kato: “Heel veel energie, maar ook veel
emoties. Het wordt een roadtrip door ons
leven, met genoeg herkenningspunten voor het
publiek. We gaan echt een verhaal vertellen
met onze nummers. Ons ultieme doel is om
iedereen gelukkig naar huis te laten gaan.”
Tom: “Ik ben er zeker van dat dat gaat lukken.
Wij kijken er enorm naar uit!”

The Starlings geven dit najaar een concert in
Stadsschouwburg Antwerpen (4 november),
Capitole Gent (11 november) en Trixxo
Theater Hasselt (25 november).
Tickets zijn meteen beschikbaar.
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Elvira Van Bavinckhove

THEATERMAG

“Ik ben getrouwd met
mijn job, een beetje zoals
een pastoor”

“Als kind organiseerde ik al modeshows
voor mijn Barbies, met zelfgemaakte jurkjes.”

moeten zijn. (Lacht) In die periodes werk
ik dus heel vaak nachtjes door.”
Heb jij nog wel vrije tijd?
“Niet echt. Ik werk 14 uur per dag, 7
dagen per week. Ik ben getrouwd met
mijn job, een beetje zoals een pastoor.
Ik moet er veel voor opgeven, maar krijg
ook ongelooflijk veel terug. Op zondag
probeer ik wel eventjes in het bos te
gaan wandelen om mijn hoofd leeg te
maken.”

Tekst: Hille Peeters - Foto: Andries Schotte

Elvira Van Bavinckhove - ook wel bekend als Theatrale Elvira - is al van kinds af aan
gebeten door het theater en sprookjes en de prachtige kledij die daar bij hoort.
Vandaag ontwerpt en maakt ze - met de hulp van de medewerkers in haar atelier jaarlijks zo’n 2.000 kostuums. Voor evenementen, concerten, historische stoeten,
pretparken, noem maar op. Maar het theater blijft haar grootste liefde.
“Als kind leefde ik al in mijn eigen fantasiewereld”, steekt
Elvira van wal. “Ik was altijd op mezelf bezig: schetsen
en oude stukken stof omtoveren tot jurkjes voor mijn
barbiepoppen. Toen al werkte ik tegen strakke deadlines.
Dan riep mijn mama dat het eten klaar was en had ik
nog een hele modeshow voor de Barbies af te werken.”
(Lacht)
De microbe heeft je nooit meer losgelaten.
Elvira Van Bavinckhove: “In het middelbaar ben ik
snit en naad gaan studeren, gevolgd door twee
specialisatiejaren. Daarna studeerde ik kostuumontwerp
aan de academie. Er waren zo veel kandidaten voor het
ingangsexamen dat ik nooit had gedacht dat ik zou
worden toegelaten. Maar ik was een van de gelukkigen
die aan de opleiding mocht starten.”
Daar ontmoette je iemand die je leven zou
veranderen.
“De opleiding zelf bleek niet helemaal mijn ding. Vaak
moesten we heel conceptueel werken, terwijl ik me
verder wilde verdiepen in de wereld van sprookjes
en mythologie. Marnik Baert, een docent die ook
decorontwerper is, nam me op een avond mee naar
Stadsschouwburg Antwerpen. Daar was men volop bezig
met de voorbereidingen voor de musical ‘Scrooge’. Al
snel mocht ik achter de schermen meewerken aan de
kostuums. Zo is de bal aan het rollen gegaan. Op den
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duur was ik zo veel aan het werken dat ik geen tijd meer
had voor mijn studies. Na twee jaar aan de academie ben
ik gestopt en ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan.”
Was je niet bang voor die sprong in het diepe?
“Eigenlijk niet, want ik had meteen ontzettend veel werk.
Ik ben goed in maatwerk en patronen tekenen, ik heb een
rijke fantasie en werk ontzettend hard. Ik ben al bijna 20
jaar zelfstandige en kan de opdrachten niet bijhouden.
Voor wat ik wilde doen in het theater waren die twee
masterjaren aan de academie dus niet echt noodzakelijk.”
Vanwaar je liefde voor het theater?
“In de eerste plaats voor de prachtige kostuums, maar ik
hou er ook van om helemaal in een verhaal op te gaan.
Van zodra ik een theater binnenstap, laat ik de echte
wereld achter en word ik helemaal opgeslorpt door een
fantasiewereld. Het theater is mijn tweede thuis. Als kind
mocht ik eens een kijkje gaan nemen achter de schermen
van ‘The Phantom of the Opera’. Toen wist ik meteen: dit
is waar ik thuishoor.”

vaker het geval is bij de musicals van musicalproducent
Deep Bridge. De makers hebben zelf veel fantasie
en kunnen hun visie heel duidelijk en gepassioneerd
verwoorden. Dat inspireert mij enorm. Wanneer iemand
zijn verhaal goed kan vertellen, zie ik de kostuums
al helemaal voor mij. Daarna moet ik ze enkel nog
ontwerpen en maken.” (Lacht)

In november is ‘Robin Hood & Ik’ te zien in de theaters
van be•at, een productie waarvoor jij de kostuums
hebt gemaakt.
“Daar heb ik heel veel leuke reacties op gekregen. Ik heb
met de kostuums helemaal mijn goesting mogen doen en
er zat veel rock & roll en humor in het verhaal, wat wel

Hoe lang duurt het doorgaans om zo’n kostuum te
maken?
“Vaak moet dat heel snel gaan. De voorbereidingen voor
een grote productie duren maanden, maar vaak zijn de
ideeën nog niet echt concreet. En dan krijg ik plots een
telefoontje dat de kostuums binnen drie weken klaar

Gelukkig krijg je ook veel hulp.
“Vroeger deed ik alles zelf, van
ontwerpen tot retouches, maar intussen
werk ik toch al tien jaar met personeel. Ik
heb een paar fantastische werkkrachten
in mijn atelier en heb ook een heel
netwerk van kleedsters uitgebouwd voor
grote theaterproducties. Zij komen dan
mee passen en retouches doen en volgen
tijdens een voorstelling alles op achter
de schermen. Op die manier kan ik vanuit
de zaal kijken of alles goed is. Maar pas
op, soms is het alle hens aan dek en zit
ik even goed backstage nog mee kledij
te stikken. Bij ‘The Sound of Music’ vroeg Stany Crets me
om het doek korter te maken omdat hij minder wolken op
de achtergrond wilde zien. Dan spring ik op zondag in de
auto met mijn naaimachine op wieltjes en rijd ik naar het
theater. Ik leef op adrenaline.” (Lacht)
Welke droom wil jij nog verwezenlijken?
“Ik mag echt niet klagen. België heeft een rijke
theatercultuur en ik ben dankbaar voor elke opdracht die
ik krijg. Maar als ik écht mag dromen, zou ik graag eens
een kostuum voor Elton John willen maken. Hij is mijn
favoriete artiest. Geen makkelijke mens, denk ik, maar
wel iemand die enorm tot de verbeelding spreekt. Nu ik
erover nadenk: Lady Gaga mag ook altijd langskomen.”
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Versterk het be•at team!
be•at faciliteert elk jaar meer dan 600 concerten, shows en voorstellingen
in haar 5 arena’s en 3 theaters in België. Grijp je kans om deel uit te
maken van het team dat dit mogelijk maakt.

GEZOCHT

GEZOCHT

Live Contact
Specialist

IT Field Engineer
& Allround
Medewerker

Als Live Contact Specialist adviseer je klanten bij het

Voor het technisch team van het Sportpaleis en de Lotto

reserveren van hun plaatsen en over hun bezoek aan onze

Arena is be•at op zoek naar een hardware IT field engineer

zalen. Je reikt oplossingen aan via verschillende kanalen

en allrounder. Je staat mee in het beheer, het onderhoud

waaronder telefoon, e-mail, sociale media en live chat.

en de uitbreiding van de IT infrastructuur. Samen met het

Je bent het uithangbord van onze organisatie en draagt

team ondersteun je ook eigen en internationale producties

hiermee bij aan de algemene klanttevredenheid.

in beide zalen en sta je mee in voor het onderhoud van de

PANIEK IN DE
SPEELGOEDFABRIEK

gebouwen. Je neemt ook op showavonden technische
permanenties mee voor je rekening.

26 & 27
november

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN

beatvenues.be/jobs
Creating live lasting memories together

4 december
TRIXXO THEATER HASSELT

WWW.deSPIEKPIETJES.BE
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Lindsey Buckingham: guitar
hero en levende legende
Tekst: Hille Peeters - Foto: Live Nation Belgium

Hij is vooral bekend als de gitarist van Fleetwood Mac,
maar ook solo heeft hij een indrukwekkende carrière
uitgebouwd. Rolling Stone verkoos hem tot een van de
100 beste gitaristen aller tijden en hij heeft een plekje
in de Rock and Roll Hall of Fame. Kortom: Lindsey
Buckingham is een levende legende.

GOLD
4 NOV STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
11 NOV CAPITOLE GENT • 25 NOV TRIXXO THEATER HASSELT
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De muzikale carrière van Lindsey
Buckingham begint op de
middelbare school, als zanger en
bassist bij de band Fritz. Wanneer
hij Stevie Nicks leert kennen, komt
zij ook als zangeres aan boord.
Hun vriendschap groeit uit tot een
passionele liefdesrelatie, met hoge
pieken en diepe dalen. Ambitieus als
ze zijn, kappen Lindsey en Stevie na
vijf jaar met Fritz. Ze trekken naar
Los Angeles, waar ze als Buckingham
Nicks aan de bak proberen te
komen, met matig succes.

Wereldfaam, cocaïne
en affaires
Enter Mick Fleetwood. De drummer
van Fleetwood Mac, een Britse
bluesband op z’n retour, hoort
Lindsey Buckingham toevallig
gitaarspelen in een opnamestudio
waar ze allebei aan het werk zijn.
Hij biedt Lindsey meteen een
job aan als gitarist bij Fleetwood
Mac. Lindsey gaat akkoord, op
voorwaarde dat Stevie ook mee mag
doen.
Het eerste album van Fleetwood
Mac verschijnt in 1975 en schiet
naar de hoogste plaats in de
Amerikaanse charts. Maar het is hun
tweede album ‘Rumours’ dat van
de band echte supersterren maakt.
Anno 2022 wordt het nog steeds
beschouwd als een van de beste
albums aller tijden. Toch is het niet
allemaal rozengeur en maneschijn.
Cocaïne, affaires en andere intriges
zijn dagelijkse kost, en Lindsey en
Stevie gaan met veel geroep en
getier uit elkaar.

Law and Order
Ondanks de vele perikelen blijft de
band muziek maken en toeren, al is

er ook ruimte voor soloprojecten.
In 1981 brengt Lindsey Buckingham
zijn eerste soloplaat ‘Law and Order’
uit. Ondanks het blijvende succes
van Fleetwood Mac besluit Lindsey
Buckingham in 1987 uit de band te
stappen, om zijn relatie met Stevie
te kunnen afsluiten. Hij stort zich
volledig op zijn solocarrière en
brengt in totaal zeven soloalbums en
drie livealbums uit.

Nog meer drama
In 1997 komt Fleetwood Mac
opnieuw samen en vindt de groep
zijn tweede adem. Een nieuw album
en verschillende wereldtournees
volgen. De bandleden kunnen
opnieuw door één deur en
Fleetwood Mac wordt door een hele
nieuwe generatie ontdekt. Maar
drama blijft de band achtervolgen. In
2018 wordt Lindsey Buckingham uit
de band gezet wegens een geschil
over een nieuwe tournee. Niet veel
later wordt hij met spoed aan het
hart geopereerd. Gelukkig krijg je
een muzikale held als Buckingham
niet zomaar klein. Of er ooit nog een
reünie met Fleetwood Mac komt, dat
weet niemand. Maar intussen blijft
de 72-jarige gitarist onvermoeid aan
zijn solocarrière werken en gitaar
spelen alsof zijn leven ervan afhangt.
En wat zijn wij daar blij om.

Op 22 september
treedt Lindsey
Buckingham op in
Capitole Gent.
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INFO & TICKETS: WWW.PSE-BELGIUM.COM
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Samson & Marie

“Ik kon me geen mooiere
job voorstellen.”
Tekst: Shary Verdonck - Foto: Studio 100

Ben jij de grootste Samson & Marie fan?
Los dan onderstaande rebus op en vind
de drie Samson liedjes. Laat ons jouw
antwoorden weten via theatermag.be/win
en win een Samson & Marie microfoon of
een Samson & Marie album.

Die Samson & Gert kerstshows, wie kent ze nu niet? Samson mag dan wel een
nieuw baasje hebben, maar die traditie slaan ze niet over! Samson & Marie staan in
januari op de planken van Trixxo Theater Hasselt tijdens hun allereerste kerstshow.
Wat heeft je overtuigd om het
nieuwe baasje van Samson te
worden?
Marie: “Samson is het liefste hondje
van de wereld. Hij heeft samen met
Gert meer dan 30 jaar een hoop
kinderen gelukkig gemaakt met
onder andere muziek, theater en
televisie. Ik kon me geen mooiere job
voorstellen.”
Het is de allereerste kerstshow die
je doet met Samson.
Marie: “Spannend! Als kind heb ik
alle kerstshows gezien. Ik ben heel
vereerd dat ik deze traditie mag
verderzetten.”
Samson: “Ik denk zo heel stil in mijn
hoofd dat het een geweldig feest
wordt zo.”
Maken jij en Samson soms ruzie?
Marie: “Nooit! Tenzij hij niet in bad
wil.”
Samson: “Nee, Marie is zo het liefste
baasje zo.”
Wat vinden jullie elkaars mooiste
eigenschap?
Marie: “Samson tovert bij jong en oud
een glimlach op de gezichten! Overal
waar we komen worden mensen
instant blij. Dat is ook zo bij mij.”
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Samson: “Het tofste is als Marie
spaghetti klaarmaakt. Mmm, zo
lekker.”

zijn, zou ik dat zeker horen. Maar
dat is voorlopig nog niet het geval
geweest.”

Hoe ziet het nieuwe seizoen van
Samson & Marie eruit?
Marie: “Het tweede seizoen is vanaf
september te zien op Ketnet. In deze
afleveringen zijn oude en nieuwe
vrienden te zien, dat vind ik heel erg
leuk!”
Samson: “Het worden heel gierige
afleveringen zo.”
Marie: “Plezierig, Samson.” (Lacht)

Keek je vroeger veel naar Samson
& Gert?
Marie: “Elke dag!”

Hoe voelde het om je vader op te
volgen, Marie?
Marie: “In het begin was dat
spannend. Maar ondertussen voelt
het wel vertrouwd. Het feit dat
hij mij zelf gevraagd heeft om
het nieuwe baasje van Samson te
worden, gaf mij ook alle vertrouwen
dat ik nodig had!”
Vraag je je vader soms naar
advies over hoe je dingen moet
aanpakken?
Marie: “Het is nooit de bedoeling
geweest om een exacte kopie te
worden. Hij laat me dus vooral
mijn eigen ding doen. Moest
hij het ergens niet mee eens
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Wat is jouw ultieme droom?
Marie: “Dat ik samen met Samson
nog heel lang shows mag spelen en
heel veel liedjes mag maken. Ook wil
ik nog heel lang
mensen blij
maken.”
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Samson & Marie kijken ernaar uit om hun jonge
fans te ontmoeten op zaterdag 7 en zondag 8
januari in Trixxo Theater Hasselt.
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Bart Peeters
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4
De klok wijst intussen half zeven aan.
Voor hij zich omkleedt, duikt Bart
Peeters de artiestenruimte in - de
zogenaamde green room - om er
snel nog wat te eten. Hij laat het
zich alvast smaken. :)

Uit het muzikale dagboek van...
Bart Peeters
Tekst: Bart Pieters - Foto’s Shary Verdonck, Carels Photography

Bart Peeters pakt met gemak elke zaal, elk festival in. Dat doet hij met zijn hupse
humor, straffe nummers en een fantastische liveband. Onze fotograaf volgde hem
afgelopen zomer tijdens een concert in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.
1

De crew doet er alles aan om Bart
Peeters & De Ideale Mannen zo
goed mogelijk te ontvangen.
Of hij een buitensporig
verlanglijstje doorstuurde?
Absoluut niet, klinkt het.

Bart Peeters en de eerste Ideale Mannen
arriveren rond vijf uur
in Middelkerke. Ze
worden warm
onthaald en naar
hun kleedkamers
gebracht.

Bart Peeters kan je nog op donderdag 1
en vrijdag 2 december aan het werk zien
in Trixxo Theater Hasselt.
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Zodra alle muzikanten aanwezig
zijn, wordt er gerepeteerd.
De licht- en klankmensen
zorgen dat ook technisch
alles piekfijn in orde
is voor het concert
later die avond. Het
valt op hoe vlot de
communicatie verloopt
en iedereen perfect
weet wat van hem of
haar wordt verwacht.

2

Win gesigneerde cd
'De kat zat op de krant'
Je maakt kans op een
gesigneerd exemplaar van
de cd 'De kat zat op de krant'
van Bart Peeters. Als je weet
hoe de concertreeks van Bart
Peeters in de Lotto Arena heette,
surf dan naar theatermag.be/win en
drop daar het antwoord.

3

9
10

Zijn fans dragen
hem op handen
en dat is
vanavond niet
anders. Bart
Peeters zoekt
trouwens ook
graag zelf het
contact op. Zo
wordt de avond in
schoonheid afgesloten

5
Het uur van de
waarheid komt
dichterbij. Het
trainingspak
wordt geruild
voor een
broek, hemd en
keurig jasje.

6
Nog drie kwartier
voor het concert en
Bart Peeters neemt
ontspannen de tijd om
een aantal van zijn cd's
te handtekenen. Geen
grammetje stress te
bespeuren.

Het is niet alleen feest in de zaal,
maar ook op het podium. Zijn
onstuitbare energie, zijn
muziek en uitstraling
maken van Bart Peeters
Vlaanderens muzikale
held nummer één.

8

7

Bart Peeters maakt graag tijd
voor zijn fans. Kelly en
haar vriendin wonnen
een meet & greet en
zijn in de wolken met
de ontmoeting. Beiden
stralen! Na een tiental
minuten nemen ze
afscheid, maar niet zonder
een mooie foto!

In de concertzaal tellen fans en
de technische crew af naar het
moment waarop Bart Peeters het
podium opstapt en het eerste
nummer wordt ingezet. Het
publiek wordt gul getrakteerd
op liefst 25 nummers die ze
allemaal - zo lijkt het toch luidkeels meezingen.
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Mama’s Jasje

THEATERMAG

“Ik haal veel inspiratie uit de
periode dat kleinkunst populair was”
Op 28 april is Mama’s Jasje de centrale gast op
Nekka Nacht in de Lotto Arena, de hoogmis van
de Vlaamse kleinkunst. Maar wat is dat precies?
En beschouwt Peter Vanlaet de muziek van
Mama’s Jasje als kleinkunst? De zanger geeft zijn
kijk op het genre.
Tekst: Romy Deridder - Foto: Carels Photography

K L E I N

K U N S T

Klein

Liedjes

Eerbetoon

Inspiratie

Nostalgie

Kunst

Uniek

Nederland

Solo

Tekst

“Ik vind kleinkunst
geen goede
naam, want het
heeft lange tijd
een belangrijke
rol gespeeld in
het Belgische
en Nederlandse
muzieklandschap. In
de jaren 70 was er
bijna niets anders
te horen op de
radio. Van mij mag
het daarom gerust
‘grootkunst’ heten.”

“Kleinkunstmuziek
is hét voorbeeld
van hoe een
Nederlandstalig
lied geschreven
moet worden, met
in de hoofdrol het
refrein. Het refrein
geeft de essentie
weer en de rest zit
in de coupletten. De
liedjes van Mama’s
Jasje zijn ook zo
opgebouwd.”

“Wij hebben twee
hommageplaten
gemaakt in de jaren
90. Daarop stonden
herwerkingen van
kleinkunstliedjes,
waaronder ‘Als de
dag van toen’ van
Reinhard Mey. Op
dat moment leunde
Mama’s Jasje het
dichtste aan tegen
kleinkunst.”

“Ik haal veel
inspiratie uit
de periode dat
kleinkunst populair
was. Mijn nummers
zijn muzikaal geen
kleinkunst, maar
op tekstueel vlak
haal ik daar veel
inspiratie uit. Denk
aan Kris De Bruyne,
Johan Verminnnen
en Boudewijn de
Groot.”

“Voor mij is
kleinkunst pure
nostalgie. Toen ik 16
jaar was, moest ik
er niets van weten.
Toen luisterde ik
enkel naar new
wave. Maar ik ben
wel met kleinkunst
opgegroeid.”

“Muziek is een
kunstvorm waarbij
kleinkunst de
kroon spant. Wij
als Vlamingen en
Belgen hebben een
mooie taal. Het
verhaal komt ook
sneller binnen dan
Engelstalige muziek.
Het liedje moet
daarom meteen
goed zitten.”

“Het is moeilijk om
liedjes in het hokje
van kleinkunst te
plaatsen, omdat
het om zo’n aparte
stijl gaat. Voor mij
is er één artiest
duidelijk kleinkunst
en daardoor meteen
uniek, namelijk
Yevgueni. De sfeer
die hij met zijn
nummers creëert,
dat doet niemand
hem na.”

“Ik merk dat er in
Nederland veel
meer interesse is
in kleinkunst en
Nederlandstalige
muziek in het
algemeen. In
België zijn er veel
radiozenders waar
Mama’s Jasje
bijvoorbeeld niet
aan bod komt. Dat
vind ik jammer.”

“Er zijn niet veel
duetten gemaakt
in de kleinkunst.
Ik verwijs opnieuw
naar artiesten
als Boudewijn de
Groot en Johan
Verminnen.”

“Tekst is het
belangrijkste in een
kleinkunstnummer.
Een van de mooiste
zinnen komt uit
‘Houten kop’ van Zjef
Vanuytsel: “Soms
word ik wakker
met een houten
kop, mijn ogen
zijn nog moeilijk
te gebruiken”. Ook
het liedje ‘M’n
airhostess’ van Will
Tura is er zo eentje:
“Ik weet dat de
liefde geen grenzen
kent, maar te ver
is te ver”. Dat is zo
mooi!”

Mama’s Jasje komt op 12 november naar Capitole
Gent en op 18 november naar Trixxo Theater Hasselt.
Op 28 april is Mama’s Jasje te gast op Nekka Nacht
in de Lotto Arena.
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Legally Blonde

THEATERMAG

“Ik hoop dat meer
vrouwen hun weg naar de
theaterwereld vinden”

sprong wagen. Uiteindelijk kent ook
iedereen het verhaal van Elle. Er zit
ook een boodschap in het verhaal:
female empowerment en #MeToo.
Dus het is een feelgood musical
met een boodschap. Het wordt wel
een zware uitdaging, want vocaal
en danstechnisch is het echt een
marathon.” (Lacht)

Tekst: Shary Verdonck - Foto: Andries Schotte

Jij gaat duidelijk helemaal op in je rol, Helle!
Helle Vanderheyden: “De rol van Elle Woods is dan ook
een echte droomrol. Sandy (uit ‘Grease’, nvdr.) en Sophie
(uit ‘MAMMA MIA!’, nvdr.) heb ik ook al van mijn lijstje
kunnen schrappen. Ik droom nog van de hoofdrol in
‘Pretty Woman’. Er staan wel wat rollen op mijn bucket
list die niet evident zijn, maar dromen mag.” (Lacht)
Had jij de musicalmicrobe al vroeg te pakken?
“Het was van kinds af aan al duidelijk, ja. Ik hou van
acteren, maar ook van dansen en zingen. Ik vond het
te moeilijk om te kiezen tussen de drie. Het leuke aan
musical is dat je niet hoeft te kiezen. Ik kijk op naar
mijn collega’s. Al die mensen op het podium zijn goed in
drie verschillende disciplines, die ook nog eens niet zo
makkelijk te combineren zijn.”
Je acteert, zingt en danst niet alleen. Voor ‘Robin
Hood & Ik’ mocht jij ook de choreografie op jou
nemen.
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“Ik hoop echt dat ik dat in de toekomst vaker mag doen.
Ik vind het heel leuk om uit te voeren, maar zelf creëren
en je visie uitwerken, is ook heel tof. Op termijn wil ik
vaker choreograferen en misschien zelfs regisseren. Het
theater is soms echt een mannenwereld. Ik hoop dat
meer vrouwen gaan choreograferen, regisseren en achter
de schermen werken, dat is iets waar ik echt voor strijd.”
Regisseren en ook meespelen in een stuk, zie je dat
zitten?
“De eerste jaren zou ik dat niet kunnen. Ik vind het fijn
om eens aan de andere kant te staan en in de zaal te
zitten tijdens de repetities. Maar tegelijkertijd regisseren
en spelen kan wel natuurlijk. Kijk maar naar Stany Crets
of Sven De Ridder.”
Voor vzw SupaStar maak je ook korte musicals met
kinderen en tieners.
“Ik vind dat de max. Dansen, zingen en acteren zorgt
ervoor dat kinderen zelfzekerder worden. Dat is echt iets
waar ik aan probeer te werken: meer durven en meer in
jezelf geloven. Soms zijn er kinderen die naar beneden
kijken tijdens het dansen. Dan zorg ik ervoor dat ze
weten dat je altijd je hoofd omhoog moet houden en
fier moet zijn. Dat vind ik de belangrijkste les tijdens die
stages.”
Vanaf februari komt ‘Legally Blonde’ voor het
allereerst naar ons land. Een verrassende productie in
het doorgaans klassieke musicalaanbod in België.
“Ik snap wel dat sommige producenten voor de veilige
keuzes gaan. Mensen kennen de klassieke verhalen en
komen daar ook op af. Maar ik vind het echt tof van Au
Fond Productions dat ze in deze tijd ondernemen en de

“Legally Blonde is een feelgood musical met een boodschap.”

Hoeveel Legally
Blonde schuilt in jou?
Helle scoorde 4/5, hoeveel scoor jij?
1. Hoe heet de nieuwe vriendin van Warner?
2. Hoe heet de geheime move van Elle om de
aandacht van een man te trekken?

Elle Woods is een extravagante, maar heel
slimme vrouw. Hoeveel van Elle zit er in Helle?
“Veel eigenlijk. Dat extravagante zit er zeker in.
Ik ben ook idealistisch ingesteld, net als Elle. Er
is altijd wel een doel waarvoor ik aan het strijden
ben. Als ik niet in de musicalwereld zat, was
ik misschien wel advocate geworden. (Lacht)
Misschien dat ik wel iets minder girly ben, ik ben
niet zo voor al dat roze. Maar voor deze musical
ga ik all the way!” (Lacht)

3. Op welke universiteit studeert Elle?
4. Elle deed ooit mee in een videoclip van
welke bekende artiest?
5. Wie vertolkt Elle Woods in de iconische
film?

1/ Vivian - 2/ Bend and snap - 3/ Harvard Law 4/ Ricky Martin - 5/ Reese Witherspoon

Het is een iconische rol, die van Elle
Woods in ‘Legally Blonde’. De musical,
gebaseerd op de film over een vrouw
die rechten studeert om aan haar exliefje te bewijzen dat ze geen dom
blondje is, komt in februari en maart
naar Antwerpen en Hasselt. Helle
Vanderheyden vertolkt de hoofdrol, en
die taak neemt ze ernstig. Voor ons
interview aan het Gerechtsgebouw in
Antwerpen verschijnt ze volledig in het
roze.

Belangrijke vraag: zal er een
chihuahua te zien zijn in de
musical?
“Absoluut! Ik heb elke maand
een training met Winky Star, het
hondje. We gaan wandelen en ik
leer commando’s zodat het beestje
me echt leert kennen. De vrouw die
het hondje traint, is ook echt heel
goed. Het blijft wel spannend, want
een hond is onvoorspelbaar. Maar
als het misloopt, is het dan weer tof
voor het publiek. (Lacht) Winky Star
is absoluut een belangrijk deel van
de cast.”

De musical ‘Legally
Blonde’ loopt vanaf
9 februari 2023 in
Stadsschouwburg
Antwerpen en Trixxo
Theater Hasselt.
Tickets zijn te koop.
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Tom Bertels

THEATERMAG

“De beste comedians
starten in cafés en kleine
zaaltjes”
Tekst en foto: Bart Pieters
“Veel mensen weten niet dat
comedy echt een technisch
vak is.”

Live Comedy, de organisatie die heel
wat grote comedynamen op het
podium brengt, bestaat dit seizoen tien
jaar. De drijvende kracht achter dit
succesverhaal is Tom Bertels. Hij greep
de kans om zijn passie voor cabaret en
comedy te delen met heel Vlaanderen.
Wanneer is je liefde voor comedy ontstaan?
Tom Bertels: “Ik was al op jonge leeftijd geïnteresseerd
in Nederlandstalig cabaret en comedy. In Vlaanderen was
dat op dat moment beperkt tot Geert Hoste, Urbanus,
De Nieuwe Snaar en Els de Schepper. Er was geen
structuur, er was geen sector. In Nederland had je dat
wel. We spreken over de periode voor het internet. Ik
was toen zestien jaar.” (Lacht)
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In 2013 ging je op eigen kracht
verder en zag Live Comedy het
licht. Kan je na zoveel jaar en
zoveel shows nog genieten van een
comedyvoorstelling?
(Aarzelt geen moment) “Ja, zeker!
Maar de uitdaging is anders. Het
moet al heel goed zijn. De lat ligt
nu hoger. Wat veel mensen niet
weten, is dat comedy echt een vak
is. Het is een technisch vak waarin
je jezelf kan verbeteren. Je moet
het uiteraard wel in je hebben. Als
je niet de skills hebt om iets te
vertellen, dan moet je er niet aan
beginnen. Als ik word verrast tijdens
een stand-up vind ik het al geslaagd,
omdat ik dikwijls de pointe van een
grap al van ver voel aankomen.”
(Glimlacht)

Hoe ben je uiteindelijk in de comedywereld beland?
“Na mijn studies ben ik bij een entertainmentbedrijf
beland. In 2006 kreeg ik daar de kans om de eerste
editie van ‘Cabaretten’ te organiseren, een reeks van tien
avonden met cabaretiers en comedians. Op dat moment
wist ik eigenlijk heel weinig van deals maken. Ik zat op
de marketingafdeling en promootte vooral concerten
en shows, maar er is een verschil tussen een mediaplan
opstellen en een uitkoopsom onderhandelen. Dat heb ik
in die periode geleerd.”

Wat is je favoriete vorm van
humor?
“Dat is een moeilijke vraag, want ik
heb al zoveel verschillende shows
en genres gezien. Het is niet zo dat
ik het ene genre beter vind dan het
andere. Als een voorstelling goed is
gebracht en een heel hoog niveau
haalt, is het altijd leuk om te zien.
Ik krijg soms ook de vraag wie ik
de beste comedian vind, maar daar
kan ik niet op antwoorden. Want
vandaag is dat deze comedian, en
morgen misschien iemand anders.
Het gebeurt soms dat comedians
zo’n extreem goede show maken
dat hun volgende show iets minder
sterk is. Het is daarom moeilijk om
een favoriete comedian te hebben.”
(Lacht)

“In diezelfde periode startte Comedy Casino op Canvas,
en later is daar ook Comedy Casino Cup bij gekomen.
Plots was er heel wat nieuw opkomend talent, zoals
Philippe Geubels, Xander De Rycke, Nigel Williams
enzovoort. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Welke impact heb je op de
performance van een comedian?
“Als promotor heb je geen enkele
impact. Je kan hooguit na de
show zeggen wat je ervan vond

en misschien wordt die feedback
meegenomen en leidt die tot een
verbetering van de voorstelling.”
“Als manager ben ik gewoon een
klankbord en zal ik zeggen wat
ik ervan vind, maar het is aan de
artiest om er al dan niet iets mee te
doen. Ik hoef mijn mening niet op te
dringen, want dan kan ik beter zelf
een show maken. Want hoeveel is
de feedback van één persoon waard
- ook al ben je een expert? Ik heb
al meegemaakt dat ik een grap niet
heel sterk vind, maar dat het publiek
avond na avond op die grap uit de
bol gaat. Dan maakt het niet veel uit
wat ik ervan vind. Het publiek heeft
altijd gelijk.”
Hoe is het comedylandschap in
Vlaanderen geëvolueerd?
“Eigenlijk is het heel simpel: er
was niks en nu is er al iets. En er
kan nog heel veel. Er is nog heel
wat marge om te groeien. Maar
in het begin was er geen sector,
geen overleg, geen tournees, geen
boekers enzovoort. Dat is er allemaal
gekomen omdat er plots mensen
waren die bekend genoeg werden
om tickets te verkopen.”
Hoe heeft de sector zich
georganiseerd?
“Terwijl het gesubsidieerde en
het commerciële circuit werden
uitgebouwd, ontwikkelde ook het
kleine circuit zich verder. Dit zijn de
cafés en kleine zaaltjes waar vaak
verenigingen een comedyavond
organiseren om hun clubkas te
spijzen. Je hebt in elk van deze
circuits comedians die hun boterham
kunnen verdienen. Sommigen groeien
door van het ene naar het andere
circuit.”

Vind je in Vlaanderen genoeg jong
talent?
“We raden jong, nieuw talent aan
om sowieso eerst een viertal jaar in
het kleine circuit op te treden. Het
is zo goed als onmogelijk geworden
om meteen in het gesubsidieerde
circuit te starten. Nieuwe komieken
hebben die tijd ook gewoon nodig
om hun eigen stijl te ontdekken. Het
is onmogelijk om na een dertigtal
optredens al te zeggen dat je er
klaar voor bent. Als je snel door de
media wordt opgepikt, heb je wel
volk in de zaal, maar daarom maak je
nog niet de beste start. Na verloop
van tijd komt talent bovendrijven en
dan kan de volgende stap worden
gezet.”
Heb je dan voldoende
doorstroming naar het
commerciële circuit?
“In het commerciële circuit reken je
niet alleen op eigen talent, maar ga
je uiteraard ook internationaal. Er is
genoeg goed buitenlands materiaal
voorhanden om af te wisselen
met comedians van eigen bodem.
Er is bovendien een heel grote
kweekvijver, dus op dat vlak ziet het
er voor het commerciële circuit de
komende jaren ook heel goed uit.”

Bekijk alle
Live Comedy
shows op
theatermag.be
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In een notendop
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In een notendop
De iconische Dolly Dots treden
voor het eerst in 15 jaar weer op
in ons land. Zaterdag 8 oktober
ben je in Stadsschouwburg
Antwerpen welkom voor het
concert van de Nederlandse
meidengroep. Je herinnert je vast
nog wel de hits ‘Boys’, ‘Hela-DiLadi-Do’, ‘Radio’, ‘S.T.O.P.’ en dé
ultieme Dolly Dots-klassieker
‘Love Me Just A Little Bit More’.
De connectie die Jan Smit
tijdens een concert met zijn
publiek heeft, is le-gen-da-risch.
Moet je absoluut voor jezelf
gaan zien. En dat kan in het
voorjaar van 2023. Hij start zijn
theaterconcerten in Vlaanderen
op 11 maart in Stadsschouwburg
Antwerpen. Daarna komt hij ook
naar Capitole Gent (19 maart) en
Trixxo Theater Hasselt (10 juni).
Televisiester en comedian
Russell Peters keert na vier jaar
terug naar België. Zaterdag
1 oktober brengt hij zijn ‘Act
Your Age World Tour’ naar
Stadsschouwburg Antwerpen.
Onlangs werd Peters nog
genoemd als een van de 50 beste
comedians aller tijden. Must see!
De populariteit van Camille kent
geen grenzen. De zangeres speelt
in november liefst 5 keer voor

Benieuwd naar meer leuke berichten,
aankondigingen en updates?
Volg Stadsschouwburg Antwerpen,
Capitole Gent en Trixxo Theater
Hasselt op Facebook en Instagram.
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een uitverkochte Lotto Arena
in Antwerpen. Afgelopen zomer
werd ook bekend dat Camille
in voorjaar in Kursaal Oostende,
Capitole Gent, Trixxo Theater
Hasselt en Stadsschouwburg
Antwerpen is te zien.
Afgelopen zomer scheerde de
film ‘Elvis’ van regisseur Baz
Luhrmann hoge toppen. De kijker
volgt in deze biopic het leven van
de immens populaire zanger door
de ogen van zijn manager Colonel
Tom Parker. Heb je de film gezien
en wil je de muziek van ‘The
King’ live (her)ontdekken, dan
zijn ‘On the Road with The King’
in Capitole Gent (5 maart) en in
Trixxo Theater Hasselt (10 maart)
en het spektakel ‘Remembering
Elvis, A Night in Vegas’ in
Stadsschouwburg Antwerpen
(4 maart) zeer warm aanbevolen.
Back in time! In 1964 schreef
Smokey Robinson de wereldhit
‘My Girl’, opgedragen aan zijn
vrouw. Aanvankelijk zouden The
Miracles, de band van Robinson
het nummer inzingen. Maar nadat
hij wordt weggeblazen tijdens
een concert van The Temptations
staat zijn besluit vast. Hij schenkt
‘My Girl’ aan The Temptations.
De band zorgt voor het grote
meezinggehalte door de ‘hey

@stadsschouwburgantwerpen
@capitolegent
@trixxotheater

hey hey’s’ en extra ‘my girls’ toe
te voegen. Zoveel jaren later zet
Rolling Stone’s het nummer in zijn
‘Top 500 Greatest Songs of All
Time’. Zondag 23 oktober komen
The Temptations samen met The
Four Tops naar Stadsschouwburg
Antwerpen. Dit is je kans om
muzikale wereldgeschiedenis live
te beleven!
Het grootste en zotste
musicalfeest komt terug! Na het
succesvolle ‘One Night Only’ in
Middelkerke is de roep, zeg maar
gerust smeekbede, voor een
vervolg niet in dovemansoren
gevallen bij Deep Bridge, want er
komt ‘more’. Zaterdag 5 augustus
vindt ‘One More Night’ plaats
in de Proximus Pop-Up Arena in
Middelkerke. Met als receptuur
meer van hetzelfde, maar dan
anders en nog straffer!

◆ KOOL & THE GANG
◆ AMY MACDONALD
◆ NIK KERSHAW
◆ AXELLE RED
◆ METEJOOR
◆ BART PEETERS
◆ YOLANDA BROWN
◆ ANTWERP PHILHARMONIC ORCHESTRA

18 & 19 NOVEMBER 2022
SPORTPALEIS ANTWERPEN
WWW.NIGHTOFTHEPROMS.BE
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Amy Macdonald

Amy Macdonald schrijft
en zingt over het leven,
liefde en verlies

THEATERMAG

Als twintigjarige (in 2008) schiet
ze als een komeet de hitlijsten
in met het catchy ‘This Is The
Life’. Het nummer zet de muzikale
carrière van Amy Macdonald
definitief op de sporen. Ze heeft
niet alleen een betoverend lage
stem - een zogenaamde contraalt - maar ook haar songwriting is
buitengewoon. In november is de
Schotse zangeres voor de tweede
keer te gast op Night of the Proms
in Antwerpen.

Tekst: Bart Pieters
Hoe zou je je muziek omschrijven
voor mensen die jou niet kennen?
Amy Macdonald: “Ik schrijf songs
over zaken die eigenlijk iedereen
kunnen overkomen, over het leven,
over de ups en downs. Ik schrijf
over dingen waar veel mensen zich
kunnen in herkennen. Ik probeer
mijn songs ook uptempo te houden.
Zo kunnen mensen met hun voet
meetikken of meeklappen, ook
al houden ze niet van dat soort
muziek.”

“Ik ben trots op
zoveel van mijn
liedjes dat het
moeilijk is om er
eentje te kiezen.”
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Welke song moeten mensen zeker
hebben gehoord?
“Uiteraard is ‘This is the Life’ een
eigen leven gaan leiden en mensen
vinden het nog altijd een geweldig
nummer. Maar er zijn zoveel liedjes
waar ik trots op ben, omdat ze
voor mij persoonlijk vaak zoveel
betekenen. Het nummer ‘Run’ van
mijn eerste album is een van die
nummers. Het gaat over het leven,
over liefde en verlies. Ik denk dat
veel mensen er iets van zichzelf in
kunnen terugvinden.”
Is er een nummer dat je zelf heel
graag had geschreven?
“Er zijn miljoenen liedjes die ik graag
zou hebben geschreven. (Lacht)

Maar het ene dat me iedere keer
opnieuw verbaast, is ‘Imagine’ van
John Lennon. Ik hou van de eenvoud
van de tekst en de boodschap. Het
is zo perfect, en na al die jaren is het
nog altijd zo relevant als toen.”
Op welk nummer van je nieuwe
album ‘The Human Demands’ ben
je bijzonder trots?
“Ik hou van alle nummers op het
album, omdat ze nog nieuw en vers
zijn en ook mijn absolute favorieten
zijn. Als ik dan toch moet kiezen,
dan ga ik voor ‘The Hudson’, wat
ook de eerste single van het album
is. Het nummer is geïnspireerd
door mijn ouders. Het is een heel
nostalgisch nummer. Het zet mensen
aan tot nadenken over hun leven,
over geluk.”
‘The Human Demands’ dateert van
2020. Intussen bracht je begin juli
de EP ‘Don’t Tell Me That It’s Over’
uit met drie herwerkte nummers.
“Ook al is het album al twee jaar
oud, ik beschouw het nog altijd als
mijn nieuw album omdat we het
door de coronacrisis nog niet zo
vaak live hebben kunnen spelen.
De nummers op de EP zijn oude
nummers die we hebben herwerkt.
We spelen ze al jarenlang en het
voelde goed aan om die live vibe ook
op te nemen. Het resultaat wordt
op concerten en festivals goed
onthaald”. (Lacht)
In 2013 was je te gast op Night
of the Proms in Antwerpen. In
november sta je opnieuw op de
affiche. Heb je nog herinneringen
aan het concert?
“Ik herinner me Night of the Proms
nog heel goed. Het was een
fantastische reeks concerten en ik

bewaar er de beste herinneringen
aan. De mensen achter de schermen
waren bijzonder leuk om mee samen
te werken. We hielden contact en
sommige werden zelfs vrienden.
Toen ik werd gevraagd om dit jaar
opnieuw te spelen, heb ik meteen ja
gezegd.”
Wat is trouwens het verschil
tussen spelen met een band en een
symfonisch orkest?
“Dat is heel verschillend. Je wordt
als het ware weggeblazen door de
kracht van het orkest. (Lacht) Het
is meestal even wennen, maar het
heeft echt iets magisch om met in
zo’n groot orkest te spelen.”
Als je songs schrijft, hoor je ze
dan meteen ook al klinken mét
symfonisch orkest?
“Ik weet dat sommige schrijvers
dat kunnen, maar zo gaat het niet
voor mezelf. Ik schrijf mijn liedjes
op een meer akoestische manier
en bij sommige songs denk ik wel
dat ze goed zouden klinken op een
bepaalde manier. Mijn songs komen
eerst in de studio tot stand, samen
met mijn producer en band. Op het
podium komen ze echt tot leven”

Samen met Kool & The Gang,
Axelle Red, Metejoor en
saxofoniste YolanDa Brown
is Amy Macdonald te gast op
Night of the Proms op 18 en 19
november in het Sportpaleis.
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CONDUCTOR
EDITION

Who’s hot, who’s not

8 tips

voor een welverdiende herfstvakantie
Om de donkere herfstdagen op te fleuren, heb je ook tijdens de herfstvakantie
toegang tot een groot aantal leuke en boeiende theatervoorstellingen en -concerten.
Geniet dus van een welverdiende break.
1

Brit Floyd, World Tour 2022
Stadsschouwburg Antwerpen
vr 28.10

5

Isabelle Beernaert, Particles of God
Stadsschouwburg Antwerpen
zo 30.10

2

Hans Teeuwen
Trixxo Theater Hasselt
vr 28.10 & za 29.10

6

Nachtwacht, Het donkere spiegelbeeld
Trixxo Theater Hasselt
vr 04.11

3

Cleymans & Van Geel, We kunnen ons redden
Capitole Gent & Stadsschouwburg
Antwerpen
za 29.10 & za 05.11

7

The Starlings, Gold
Stadsschouwburg Antwerpen
vr 04.11

Bumba, Bumbina komt spelen
Trixxo Theater Hasselt
Zo 30.10

8

4

ACinDC, For Those About To Rock
Capitole Gent
za 05.11

De belangstelling voor hedendaagse filmmuziek is nog nooit zo groot geweest.
Sommige componisten hebben intussen zelfs de status van rockster bereikt.
De muziek van deze vijf uitzonderlijke componisten klinkt binnenkort live in
Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt.

John Williams
John Williams is
met zijn negentig
jaar de nestor van de
hedendaagse componisten.
Je kent zijn muziek onder meer van
‘Star Wars’, ‘Jaws’, ‘Home Alone’ en de
eerste drie ‘Harry Potter’-films. Zijn
werk voor ‘Star Wars’ wordt trouwens
beschouwd als de beste soundtrack
aller tijden!

Nicholas Hooper
De Brit Nicholas
Hooper dankt zijn
populariteit grotendeels
aan de muziek die hij
schreef voor twee ‘Harry Potter’-films.
Naast filmcomponist is Hooper ook een
begenadigd gitaarspeler en auteur. Zo
verscheen in juli het multimediaproject
‘Scattered Chapters’ waarvoor Hooper
enkele korte verhalen schreef.

Alexandre Desplat
Zijn eerste
soundtrack verscheen
25 jaar geleden en
sindsdien schreef Alexandre
Desplat al muziek voor meer dan 100
films. Hij verzilverde intussen ook 2
Oscars, 3 Césars, 3 BAFTA’s, 2 Golden
Globes en 2 Grammy’s. Geen klein bier!

Howard Shore
De naam van dirigent
Howard Shore zal
voor eeuwig en altijd
verbonden zijn met de ‘The
Lord Of the Rings’ en ‘The Hobbit’. In
zijn prijzenkast onder meer 3 Oscars,
3 Golden Globe Award en 4 Grammy’s.
Leuk weetje. Zijn neefje Ryan Shore is
eveneens een gevierd componist.

Scan deze code voor meer tips en inspiratie

Hoera! Het circus van Bumba is terug!
Bumba is sinds 2004 een graag geziene gast in huiskamers
in meer dan 40 (!) landen. Naast het succes op televisie
ontmoet je Bumba in pretparken en voelt hij zich ook in het
theater thuis. Dat laatste komt omdat de geestelijke vader
van Bumba, Jan Maillard, zijn roots heeft in het theater.
Hij maakte al decors voor tal van theatervoorstellingen en
creëerde ook poppen voor televisieprogramma’s zoals ‘Het
Liegebeest’ en ‘Kaatje en Kamiel’. Bumba is en blijft wel zijn
ultieme meesterwerk!
De kleine clown Bumba beleeft dit najaar trouwens
opnieuw een verrassend avontuur in het circus. Voor de eerste keer komt ook Bumbina, een nieuw
vriendinnetje, spelen. Bumba is tijdens de herfstvakantie op bezoek in het Trixxo Theater Hasselt en
komt in november ook naar Capitole Gent. Na elke show vindt een fotomoment met Bumba plaats.
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Hans Zimmer
Componist Hans Zimmer mag zich bij het
eliteclubje van de ‘Top 100 Living Geniuses’
rekenen. Wat zou ‘The Lion King’ zijn zonder
de score van Hans Zimmer? Of ‘Gladiator’ en
‘Interstellar’? Zijn meest recente werk schreef hij
voor ‘No Time to Die’ en ‘Dune’, twee sterke films
ook dankzij hun soundtrack.
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Influencers: Stephanie Dendoncker

“Ik ben degene die
meezingt, danst en een
traantje wegpinkt”
Tekst: Bart Pieters - Foto: Stephanie Dendoncker

Stephanie Dendoncker mag zich sinds kort een van de ambassadeurs van Capitole
Gent noemen. De Gentse is mama van 2 bengels en wordt dolgelukkig van op stap
gaan met haar gezin, nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe plekjes ontdekken.
Hoe zou je je zelf voorstellen?
Stephanie Dendoncker: “Ik ben de kan-niet-stilzitten
mama van Marie, die bijna tien jaar is, en Martin, van bijna
vier. Ik word oprecht gelukkig van op stap gaan met mijn
gezin. Happy vibes die ik al te graag doorgeef aan de lieve
mensen die ons online volgen. Ik ben een levensgenieter,
gepassioneerd en vooral zeer nieuwsgierig.”
Waarom wilde je graag ambassadeur worden van
Capitole Gent?
“Ik ga helemaal op in muziek- en dansvoorstellingen en
dat is iets dat ik graag wil doorgeven aan mijn kinderen.
Tijdens de lockdown was dat ook een van de dingen die
ik zo hard heb gemist.”
Was je al een frequent theaterbezoeker?
“Dat is iets dat we vooral deden voor we kinderen
hadden. Ik ben dan ook superblij dat we dit nu als gezin
weer kunnen oppikken.”
Wat trekt jou vooral aan in het theater?
“Sowieso al het gebouw op zich. De setting is prachtig
en de beleving begint dus al van zodra je binnenstapt.
Het is ook vrij kleinschalig, waardoor je de show anders
beleeft, net alsof je op de eerste rij zit.”
Naar welke theatergenres gaat jouw voorkeur?
“Moest ik echt kiezen, dan zou ik voor musicals gaan.
Stiekem ben ik gewoon jaloers op het talent dat deze
acteurs hebben. Dans combineren met zang, chapeau!
Maar ik kan ook heel hard genieten van concerten, ballet,
stand-up comedians, noem maar op.”
52

Zou je zelf ook graag ooit op de planken staan in het
theater?
“Ik denk dat zingen absoluut geen talent is waarover ik
beschik. (Lacht) Ik zou trouwens te veel plankenkoorts
hebben. Geef mij dus maar gewoon de rol van toeschouwer.”
Hoe beleef jij een theatervoorstelling?
“Ik ben iemand die superhard aftelt en al kriebels in de
buik heeft onderweg naar de voorstelling. Ik ben ook
degene die meezingt, danst en een traantje wegpinkt.”
Hoe zou je iemand overtuigen om vaker naar het
theater te gaan?
“Het is een geweldige belevenis. Live muziek, dans en
zoveel meer. Een hele avond lang kippenvel waar je
achteraf steeds met een brede smile aan terugdenkt. Het
is ook een zeer leuke uitstap als gezin, iets waar mensen
niet altijd aan denken.”
Tot slot: wat vind je ervan om ambassadeur te zijn
van Capitole Gent?
“Ik ben supertrots en blij om ambassadeur te zijn en
om deze onvergetelijke momenten met mijn kinderen te
kunnen delen. Martin praat nog steeds over zijn meet &
greet met zijn grote idool van PAW Patrol en mijn dochter
zingt nog steeds mee met de liedjes van de Ketnetband.”
“Capitole Gent heeft alle troeven voor een perfecte
gezinsuitstap. Het is kleinschalig, familiaal, je wordt er
door superlieve mensen onthaald, er is een breed aanbod
aan shows en het is makkelijk bereikbaar. Ik kan het dus
iedereen van harte aanbevelen!”

“Capitole Gent heeft alle troeven voor een perfecte gezinsuitstap.”

Meer informatie:
www.capitolegent.be

@my_backyard_escapes

Antwerp Pride

THEATERMAG

“Onze theaters zetten
in op diversiteit”

De 15de Antwerp Pride werd dankzij het enthousiasme
van de vele deelnemers en de meer dan honderdduizend
toeschouwers een groot, uitbundig feest.

Tekst: Bart Pieters - Foto’s: Andries Schotte, Shary Verdonck

“Gewoon jezelf kunnen zijn is voor ons niet meer dan normaal”, zeggen Ricardo, Hille en Steven van zaalexploitant be•at

Zaterdag 13 augustus namen medewerkers en sympathisanten van arena- en
theaterexploitant be•at deel aan de Antwerp Pride. Met het initiatief zetten ze hun
boodschap van inclusiviteit en diversiteit in de entertainmentsector extra in de verf.
“Onze theaters - Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole
Gent en Trixxo Theater Hasselt - verwelkomen elk
seizoen duizenden bezoekers uit alle hoeken van het
land en daarbuiten, mensen met elk een verschillende
achtergrond en een eigen verhaal. Deze diversiteit is
een enorme rijkdom die we ook koesteren”, zegt Hille
Peeters, web content editor bij be•at.
“Wij zijn een trotse partner van de pride movement.
Want ook wij vinden het belangrijk dat iedereen
onvoorwaardelijk zichzelf kan zijn, zonder schroom en
zonder vooroordelen. Met onze deelname aan Antwerp
Pride willen we onze steun aan de LGBTQIA+ community
extra in de verf zetten.”
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In onze zalen en op de werkvloer
“Onze missie is pas geslaagd wanneer iedereen zich
thuis voelt en zichzelf kan zijn bij be•at. In onze zalen,
maar ook op de werkvloer”, zegt Ricardo Silva, customer
experience manager bij be•at. “Mijn man heeft mij ten
huwelijk gevraagd op het dak van het Sportpaleis en dat
zegt veel over de openheid in onze organisatie.”
“Gewoon jezelf kunnen zijn - thuis, op het werk, tijdens
een concert of theatervoorstelling - is voor ons niet meer
dan normaal”, vult Steven Peremans, HR manager bij be•at
aan. “Bij be•at willen we dat iedereen trots is op zijn, haar
of hun achtergrond, huidskleur, cultuur en geaardheid.
Het versterkt en verrijkt onze organisatiecultuur.”

Met de elektrische voertuigen van partner Europcar werd ook het duurzame
karakter van de deelname aan de Antwerp Pride in de kijker gezet.
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Praktische informatie
Hoe reserveer ik tickets voor de voorstellingen vermeld in het magazine?
De snelste manier om tickets te reserveren is via de websites van
Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Bezoek de
websites via de QR-codes op deze pagina.
Wat doe ik met vragen over mijn tickets?
Je kan met vragen terecht in het online helpcenter van de theaters. Je vindt de
QR-code op deze pagina.
Hoe kan ik deelnemen aan lezersacties?
Er wordt voor elke lezersactie gewerkt met een online deelnemingsformulier. Wil je
graag deelnemen, dan kan je terecht op theatermag.be/win. Winnaars worden via
telefoon of e-mail op de hoogte gebracht. Succes!
Ik wil graag meewerken, kan dat?
Dat kan zeker. Heb je een hart voor het theater en een vlotte pen of ben je foto- of
videograaf? Stuur dan een e-mail naar redactie@theatermag.be.
Hoe boek ik een advertentie in de volgende uitgave?
Advertenties reserveren doe je makkelijk en snel online op theatermag.be/
advertenties. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op om de nodige
praktische afspraken te maken.
Wanneer verschijnt het volgende nummer?
Het volgende nummer van dit magazine verschijnt in januari 2023.
Je kan voor een exemplaar terecht in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent
of Trixxo Theater Hasselt. De openingsuren vind je op de respectievelijke websites
van de theaters.
Kan ik een abonnement nemen op TheaterMag?
Helaas is een abonnement nemen voorlopig niet mogelijk. Je kan het magazine wel
downloaden op theatermag.be.
Hoe neem ik contact op met jullie?
Je kan de redactie bereiken via redactie@theatermag.be of via het formulier op de
website.

T H E AT E R T O U R 2 0 2 2

ZAT 22.10 TRIXXO THEATER HASSELT
ZAT 29.10 CAPITOLE GENT
ZAT 05.11 STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
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L I V E N AT I O N . B E

Bezoek
stadsschouwburg.be

Bezoek
capitolegent.be

Bezoek
trixxotheater.be

Naar het
helpcenter

Bezoek
theatermag.be/win
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Ontdek deze fijne selectie theatervoorstellingen
in Antwerpen, Gent en Hasselt

C O M E D Y

F A M I L I E
08.10.22
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Nachtwacht, Het Donkere Spiegelbeeld

Capitole Gent

20.09.22

Alex Agnew, Wake Me Up When It's Over

Stadsschouwburg Antwerpen

Hans Teeuwen

Stadsschouwburg Antwerpen

09.10.22

Nachtwacht, Het Donkere Spiegelbeeld

Capitole Gent

23.09.22

30.10.22

Bumba, Bumbina komt spelen

Trixxo Theater Hasselt

24.09.22

Hans Teeuwen

Stadsschouwburg Antwerpen

04.11.22

Nachtwacht, Het Donkere Spiegelbeeld

Trixxo Theater Hasselt

25.09.22

Hans Teeuwen

Stadsschouwburg Antwerpen

11.11.22

Nachtwacht, Het Donkere Spiegelbeeld

Stadsschouwburg Antwerpen

29.09.22

Alex Agnew, Wake Me Up When It's Over

Capitole Gent

12.11.22

Nachtwacht, Het Donkere Spiegelbeeld

Stadsschouwburg Antwerpen

01.10.22

Russell Peters

Stadsschouwburg Antwerpen

Adriaan Van den Hoof

Stadsschouwburg Antwerpen

13.11.22

Bumba, Bumbina komt spelen

Capitole Gent

06.10.22

26.11.22

Spiekpietjes, Paniek in de Speelgoedfabriek

Stadsschouwburg Antwerpen

15.10.22

Adriaan Van den Hoof

Capitole Gent

27.11.22

Spiekpietjes, Paniek in de Speelgoedfabriek

Stadsschouwburg Antwerpen

18.10.22

Alan Carr, Regional Trinket

Stadsschouwburg Antwerpen

04.12.22

Spiekpietjes, Paniek in de Speelgoedfabriek

Trixxo Theater Hasselt

19.10.22

Alex Agnew, Wake Me Up When It's Over

Trixxo Theater Hasselt

22.12.22

Waar blijft de Kerstman?

Capitole Gent

20.10.22

Arnout Van den Bossche, Burn Out voor Beginners

Stadsschouwburg Antwerpen

23.12.22

Waar blijft de Kerstman?

Capitole Gent

27.10.22

Wouter Deprez

Capitole Gent

26.12.22

Waar blijft de Kerstman?

Capitole Gent

27.10.22

Hans Teeuwen

Trixxo Theater Hasselt

28.12.22

Waar blijft de Kerstman?

Trixxo Theater Hasselt

28.10.22

Hans Teeuwen

Trixxo Theater Hasselt

29.12.22

Waar blijft de Kerstman?

Trixxo Theater Hasselt

29.10.22

Hans Teeuwen

Trixxo Theater Hasselt

03.01.23

Sneeuwwitje, het sprookjesballet

Trixxo Theater Hasselt

15.11.22

Hannah Gadsby

Stadsschouwburg Antwerpen

05.01.23

Sneeuwwitje, het sprookjesballet

Capitole Gent

19.11.22

Wouter Deprez

Stadsschouwburg Antwerpen

06.01.23

Sneeuwwitje, het sprookjesballet

Capitole Gent

03.12.22

Arnout Van den Bossche, Burn Out voor Beginners

Trixxo Theater Hasselt

07.01.23

Samson & Marie, Kerstshow

Trixxo Theater Hasselt

09.12.22

Arnout Van den Bossche, Burn Out voor Beginners

Capitole Gent

08.01.23

Samson & Marie, Kerstshow

Trixxo Theater Hasselt

10.12.22

Arnout Van den Bossche, Burn Out voor Beginners

Capitole Gent

16.12.22

Amelie Albrecht, Zwaar leven

Capitole Gent

17.12.22

Urbanus, Bis!Bis!Bis!

Capitole Gent

30.12.22

Kamal Kharmach

Capitole Gent

M U S I C A L

07.01.23

Kamal Kharmach

Capitole Gent

16.09.22

MAMMA MIA!

Trixxo Theater Hasselt

25.01.23

Lieven Scheire, A.I.

Capitole Gent

17.09.22

MAMMA MIA!

Trixxo Theater Hasselt

18.09.22

MAMMA MIA!

Trixxo Theater Hasselt

20.11.22

Robin Hood & Ik

Stadsschouwburg Antwerpen

26.11.22

Robin Hood & Ik

Capitole Gent

27.11.22

Robin Hood & Ik

Trixxo Theater Hasselt

v.a. 08.12.22

Charlie and The Chocolate Factory

Stadsschouwburg Antwerpen

v.a. 12.01.23

Charlie and The Chocolate Factory

Capitole Gent

v.a. 26.01.23

Charlie and The Chocolate Factory

Trixxo Theater Hasselt
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S H O W
17.09.22

Isabelle Beernaert, Oxytocin

Stadsschouwburg Antwerpen

08.10.22

Dolly Dots

Stadsschouwburg Antwerpen

23.09.22

Isabelle Beernaert, Oxytocin

Capitole Gent

16.10.22

Zimmer Vs Williams

Trixxo Theater Hasselt

26.09.22

Dr. Jordan B. Peterson, Beyond Order

Stadsschouwburg Antwerpen

22.10.22

Thrones and the Epic Soundtrack

Stadsschouwburg Antwerpen

12.10.22

Sleeping Beauty

Stadsschouwburg Antwerpen

22.10.22

Cleymans & Van Geel, We Kunnen Ons Redden

Trixxo Theater Hasselt

13.10.22

Sleeping Beauty

Capitole Gent

22.10.22

Zimmer Vs Williams

Stadsschouwburg Antwerpen

14.10.22

Het Zwanenmeer 2022

Trixxo Theater Hasselt

22.10.22

Helmut Lotti

Capitole Gent

15.10.22

Het Zwanenmeer 2022

Stadsschouwburg Antwerpen

23.10.22

Thrones and the Epic Soundtrack

Capitole Gent

16.10.22

Het Zwanenmeer 2022

Capitole Gent

23.10.22

Helmut Lotti

Trixxo Theater Hasselt

30.10.22

Isabelle Beernaert, Particles of God

Stadsschouwburg Antwerpen

23.10.22

The Four Tops & The Temptations

Stadsschouwburg Antwerpen

09.11.22

Carmina Burana

Stadsschouwburg Antwerpen

23.10.22

Zimmer Vs Williams

Capitole Gent

10.11.22

Carmina Burana

Capitole Gent

25.10.22

Clouseau, Jonge Wolven

Stadsschouwburg Antwerpen

12.11.22

Nicholas, In alle eerlijkheid

Trixxo Theater Hasselt

26.10.22

Clouseau, Jonge Wolven

Stadsschouwburg Antwerpen

15.11.22

Michael Flatley's Lord of the Dance

Capitole Gent

28.10.22

Brit Floyd, World Tour 2022

Stadsschouwburg Antwerpen

16.11.22

Michael Flatley's Lord of the Dance

Capitole Gent

29.10.22

Cleymans & Van Geel, We Kunnen Ons Redden

Capitole Gent

19.11.22

Michael Flatley's Lord of the Dance

Trixxo Theater Hasselt

04.11.22

The Starlings, Gold

Stadsschouwburg Antwerpen

20.11.22

Michael Flatley's Lord of the Dance

Trixxo Theater Hasselt

05.11.22

Cleymans & Van Geel, We Kunnen Ons Redden

Stadsschouwburg Antwerpen

22.11.22

Trixie and Katya Live

Stadsschouwburg Antwerpen

05.11.22

ACinDC, For Those About To Rock

Capitole Gent

02.12.22

Chippendales, Get Naughty! 2022 World Tour

Capitole Gent

11.11.22

The Starlings, Gold

Capitole Gent

03.12.22

Chippendales, Get Naughty! 2022 World Tour

Capitole Gent

12.11.22

Mama's Jasje, Het beste moet nog komen

Capitole Gent

03.01.23

De Notenkraker

Trixxo Theater Hasselt

17.11.22

Milow

Capitole Gent

05.01.23

De Notenkraker

Capitole Gent

18.11.22

Mama's Jasje, Het beste moet nog komen

Trixxo Theater Hasselt

06.01.23

De Notenkraker

Capitole Gent

23.11.22

The Dire Straits Experience

Stadsschouwburg Antwerpen

24.11.22

Mnozil Brass, Pandaemonium

Capitole Gent

25.11.22

The Starlings, Gold

Trixxo Theater Hasselt

26.11.22

The Dire Straits Experience

Trixxo Theater Hasselt

01.12.22

Bart Peeters

Trixxo Theater Hasselt

Queen, The Unique Symphonic Celebration

Capitole Gent

C O N C E R T
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13.09.22

Clouseau, Jonge Wolven

Capitole Gent

08.01.23

14.09.22

Clouseau, Jonge Wolven

Capitole Gent

10.01.23

Queen, The Unique Symphonic Celebration

Stadsschouwburg Antwerpen

22.09.22

Lindsey Buckingham

Capitole Gent

21.01.23

Camille

Capitole Gent

22.01.23

Camille

Capitole Gent

28.09.22

Clouseau, Jonge Wolven

Trixxo Theater Hasselt

30.09.22

The Magical Music of Harry Potter

Stadsschouwburg Antwerpen

01.10.22

Me, Little Mozart

Capitole Gent

01.10.22

The Magical Music of Harry Potter

Trixxo Theater Hasselt

01.10.22

ABBA, New Generation

Capitole Gent

02.10.22

The Lord of the Rings & The Hobbit, The Concert

Capitole Gent

02.10.22

Led Zeppelin Symphonic

Stadsschouwburg Antwerpen

03.10.22

The Lord of the Rings & The Hobbit, The Concert

Stadsschouwburg Antwerpen

02.10.22

The Magical Music of Harry Potter

Capitole Gent

05.10.22

The Analogues

Stadsschouwburg Antwerpen

Voor meer informatie en tickets kan je terecht op de websites
stadsschouwburg.be • capitolegent.be • trixxotheater.be
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Horizontaal
3. Welke meidengroep is gekend van het nummer
‘Love Me Just A Little Bit More’? 5. Welk bedrijf
heeft Tom Bertels opgericht? 8. Welke Vlaamse
comedyvrouw woont in Dendermonde? 10.
Hoe heet het meest recente album van Milow?
11. Met welke musical stond Nordin De Moor
voor de allereerste keer in Stadsschouwburg
Antwerpen? 12. Voor welke musical verzorgde
Helle Vanderheyden de choreografie? 14. Welke
Schotse zangeres is dit najaar te gast op Night
of the Proms? 15. Aan wat nam be•at deel op 13
augustus? 16. Welke soundtrack wordt beschouwd
als de beste aller tijden? 17. Wie is ambassadeur
van Capitole Gent (voornaam)?
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Vind het verborgen
woord door deze
nieuwe theaterpuzzel
op te lossen. Surf
naar theatermag.be/
theaterpuzzel en geef
de oplossing van je
speurwerk in. Je maakt
op die manier kans op
een leuke prijs. Doe mee!

Za 12/11/22
Capitole
GENT

Vr 18/11/22
Trixxo Theater
HASSELT

Verticaal
1. Waar treedt Amelie Albrecht op? 2. De manager
van welke bekende boyband was onder de indruk
van Clouseau? 4. Van welke wereldberoemde band
was Lindsey Buckingham de gitarist? 6. Wie is het
nieuwe vriendinnetje van Bumba? 7. Wie richtte
het Koninklijk Ballet van Vlaanderen op? 9. Kato
van The Starlings heeft een orkafobie, wat is de
Latijnse naam hiervoor?
13. Wat is volgens Mama’s
livenation.be
Jasje het belangrijkste in de kleinkunst? 18. Voor
welke artiest wil Elvira een kostuum maken?
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Meer informatie
Theatermag.be — hallo@theatermag.be
Met dank aan alle artiesten, promotoren, platenlabels, partners, adverteerders
die aan dit nummer meewerkten, maar vooral bijzonder veel dank aan jou voor
je belangstelling in dit magazine.
Wil je graag meewerken aan TheaterMag?
Stuur een bericht naar hallo@theatermag.be.
be•at
Schijnpoortweg 119
2170 Antwerpen
© Niets uit dit magazine mag worden overgenomen
zonder de toelating van de uitgever.
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Voor straffe interviews, theaternieuws en
interessante tips zit je bij ons op de eerste rij
theatermag.be
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