De klatergouden gids van het Antwerpse theater
AKT (Antwerps Kollektief voor Theaterprojecten) G r o e p rond Ivo Van H o v e ; startte in
1981 met het project Geruchten ; d a a r n a
Ziektekiemen.
Ais in de oorlog en recent Agatha.
N a a r eigen zeggen "associatief theater, barok
van vorm, wars van rationele rechtlijnigheid".
In Agatlw voor het eerst aandacht voor het
acteerwerk ; d a a r v o o r was de ruimte prioritair.
Werken zonder subsidie. (M.V.K.)
(Blindenslraat 20,
03/234.21.73)

Cultureel Centrum Berchem In 1981 geopend,
met veel (maar niet al te bruikbare) infrastructuur en bijna geen werkingsgeld (momenteel
400.000 fr.). Naast de ontvangst van plaatselijke
verenigingen gaat het interessante samenwerkingsverbanden aan : de kinderfilm- en
theatercyclus, met Sfinks-A, en het dansfestival
van De Beweging. (K.T.)
(Driekoningenstraat
126, 2600 Berchem,
03/239.59.08)

Antwerps Aniusementstheater Startte in 1983
met De Rat van Alex Van Haecke ; willen
'volkstheater met inhoud' brengen naar het
voorbeeld van het Gents Amusementstheater
van Eddy Daese ; werken met vaste kern op
semi-professionele basis; Van Haecke plant met
zijn andere v.z.w. Alan produkties voor het
n a j a a r een reeks van Kinderen van een mindere
God met Annie Van Lier en ex-Fakkeltheateracteurs. (M.V.K.)

Jan Decleir Werkt sinds zijn wegstappen uit het
Kollektief INS (1979) als reizend solo-acteur;
eerst met Jan zonder Vrees ( H u g o Claus); later
met De tijger en andere verhalen en Obscene
Fabels opnieuw op teksten van Dario Fo.
(M.V.K.)
(c/o Karmijn, Appelkantstraal
7, 2530 Boechout,
03/455.52.77)

(Paulusstraat

35, 2130 Brasschaat,

03/651.48.06)

Baron Grijs Theatergroep rond Mare Goossens,
Bart Patoor, Erwin Eysackers en Els Patoor.
800 meter van liel nulpunt ! (alleen de stevigste
gebouwen bleven staan), de eerste produktie,
leed aan teveel epigonisme van de allernieuwste
esthetiek. IJ'I were to live in Antwerp for a long
time I would build the otlier tower of the
cathedra!, een dansproduktie van Bart Patoor,
komt eind mei 84 uit. (P.D.B.)
(Steegsken 7. 03/231.13.28)
Bourlaschouwburg Het oude KNS-gebouw,
genoemd naar zijn architect, werd geklasseerd
en staat leeg sinds de K N S in 1980 de nieuwe
stadsschouwburg betrok. De bestemming van
dit gebouw waarin destijds het Théâtre Royal
(de " F r a n s e comedie") speelde, is op dit
moment nog niet duidelijk. De stad zou het in
pacht geven aan het ministerie van Karei P o m a
die dan over het gebruik moet beslissen ;
werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar
en veilig te maken. (M.V.K.)
(Komedieplein 1)
Guy Cassiers Sinds zijn 'ontsnapping' uit de
Antwerpse krochten met Een cementen tuin een
omstreden figuur. Voornamelijk solo-acteur,
met een eigenzinnige dictie en gestiek. Hij
kwam voor het eerst in de kijker in Ivo Van
Hoves Geruchten bij A K T (zie Etcetera 5).
(K.T.)
(Ringlaan 80, 2610 Wilrijk,
03/449.68.97)
Centrum voor Experimenteel Toneel Opgericht
in 1978 aan de Universitaire Instelling
Antwerpen in de marge van het Departement
G e r m a a n s e Filologie. Doel is het stimuleren
van het actuele theater d o o r het scheppen van
een research- en discussieklimaat voor en door
theatermakers en begeleiders. Tot begin jaren
tachtig vooral een plek waar het internationale
performance- en multi-mediatheater gedijde. De
laatste twee jaar een erg naar binnen gerichte
club die workshops organiseert in de lijn van
het PARA-theater van Grotowski. 'Actieve
C u l t u u r ' is de huisslogan van het moment (Zie
Etcetera 2). (P.D.B.)
(Universiteitsplein
(223))
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ETCETERA 7/84

Echt Antwaarps Theater Volkstheater met het
accent op a m u s e m e n t ; in navolging van
voorbeelden als Romain De Coninck en
J e r o o m Verten, schrijft leider R u u d De Ridder
de stukken zelf: Als ik de lotto win (1982), In
den Aap gelogeerd (1983) en Mijn schoonzoon is
nen Ollander (1984); spelen voornamelijk in het
zomerseizoen; zijn principieel van oordeel dat
dit soort theater geen aanspraak moet maken
op subsidies. (M.V.K.)
(Oudestraat 73, 2630 Aartselaar,
03/887.64.42)
Eigentijds Podium Initiatief van Roger
Vossenaer; o o r s p r o n k e l i j k : Elektronisch
P o d i u m ; van 1974 tot 77: mixed mediaproj e c t e n ; sinds '78 ook theaterprojecten: drie
eenakters van Beckett; Lazy and Gentlemen
naar Joyce's Finnegan's Wake en recent De
Magerste Man, een K a f k a - p r o j e c t ; voor de
t o e k o m s t : opnieuw mixed media-theater; kleine
eenmalige subsidie uit 'experimentenpot'.
(M.V.K.)
(Jan Blockxstraat
03/238.83.32)
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Elekerlye Genootschap Publieksvereniging, in
1958 ontstaan bij oud-leerlingen van het OnzeLieve-Vrouwecollege. In zaal Elekerlye werden
de Nederlandse repertoiregezelschappen uitgenodigd, in het begin ook de KVS en franstalige
Brusselse theaters. Om technische redenen werd
later vaak uitgeweken naar KVO en (oude)
KNS. De Nederlandse gastvoorstellingen in de
Stadsschouwburg worden nog steeds
geprogrammeerd in overleg mei Elekerlye, dat
ook de meeste abonnementen aanbrengt. (K.T.)
(Frankrijklei 85.
03/232.30.93)
Epigonenteater ZLV In H o b o k e n ontstaan
(1980) uit eigen workshops, momenteel deel
uitmakend van de Schaamte-stal. Visueel
(Wilson, surrealisme,...) theater wordt gecombineerd met straatanimatieprojecten. Antwerpens eigenzinnigste groep (zie Etcetera 6).
(K.T.)
(c/o O.L.V. van Vaakstraat 81. 1000 Brussel,
02/511.62.53)

ETA (Educatief Theater Antwerpen) Uit
Kindervreugd (de jeugdorganisatie van het
stadsonderwijs) was de Jeugdstudio-Fakkeltheater ontstaan. Als Educatief Theater
Antwerpen werd deze Fakkel-werking in 1977
als a u t o n o o m gezelschap erkend, een fictie die
pas in 1983 rechtgetrokken werd. Bij het ETA
worden toneelbewerkingen van typische
humaniora-lectuur (Ruyslinck, Elsschot) gecombineerd met jeugdstukken. (K.T.)
(F. Van Eedenplein 5, 2050 Antwerpen,
03/233.15.88)
EWT-gezelschap Oud-leden van avant-gardegroepen als de Nevelvlek, De Koperen H a a n en
Theater op Zolder, gingen in 1958 als
Experimentele Werkgroep Theater het absurde
repertoire spelen, zonder veel opsmuk. De
verhuis naar D e u r n e (oud gemeentehuis) na
vele geografische en artistieke omzwervingen
leidde tot het huidige boulevard-gezelschap,
met twee p l a t e a u ' s : het Randstadtheater
(Deurne) en het Theater aan den Drink
(Borgerhout). Recentste plateau : de arbeidsrechtbank, waar directeur Geert Lunskens zich
zal verdedigen tegen de door de raad van
beheer geuite beschuldiging van wanbeleid.
(K.T.)
(Cogelsplein

46. 2100 Deurne,

03/324.52.42)

Jan Fabre Debuteerde oorspronkelijk als
decorateur bij het N V T waar hij o o k zijn eerste
performances realiseerde; kreeg als theatermaker internationale bekendheid met zijn 8-urig
project Het is theater zoals te verwachten en te
voorzien was (cfr. Etcetera 1, 3 en 5). De
nieuwe produktie van J a n Fabre, De macht der
theaterlijke dwaasheden, ging in première op 11
juni (Venetië); 15-16 juni (Nancy), 21-22 juni
(Amsterdam), 24 juni (Rotterdam), 27 juni
(VPRO-tv), 17 juli (Polverigi), mei 85
(Kaaitheater, Brussel).
(c/o Project 3 vzw, Predikherenstraat
21,
03/232.07.04)
Fakkeltheater Werd in 1956 opgericht vanuit de
onderwijssector van de A C O D , sterk
verbonden met het stadsonderwijs. 'De F a k k e l '
evolueerde van een eerder gedurfd 'schandalentheater' (rond o.a. H o c h h u t h s Plaatsbekleder en
Sartres Vuile Handen) naar een ouderwets, zelfs
reactionair — a l t h a n s qua esthetiek— kamertheatertje met een linkse bijsmaak. Directeur:
Walter Groener. (K.T.)
(c/o Eikenstraat 16.
03/233.15.88)
Generatie in de zwarte sneeuw Heeft het
moeilijk zijn d e b u u t p r o d u k t i e Sidi Bel Abbes
(1982) te overleven. Deze overtuigende start
voedde de hoop dat ook afgestudeerden van
een gevestigd opleidingsinstituut als het H I D K
aansluiting zouden vinden met een beweging
die elders en vroeger op gang was gebracht
(Akt, Fabre,...). Regisseur Moshe Leyser
vertrok naar Parijs, Raf Troch naar De
Mannen van den D a m . Overblijver Ben van
Ostade en bijspringers Mare van Eeghem en
Roger Meeussen vechten voor hun generatie...
binnenskamers. (K.H.)
(Vlemickveld 18.
03/233.86.11)

