
Mimestudio en Piramide op de punt De 
mimestudio o.l.v. J an Ruts geeft dag- en 
avondopleiding voor 'alle acteurs die niet-
verbaal theater willen d o e n ' ; streven een 
vernieuwing van de mime na aan de hand van 
methoden van Decroux en Gro towski ; uit de 
school groeide de groep 'Piramide op de p u n t ' ; 
bracht een eerste opgemerkte produktie Het 
Zuilenveld en recent een nieuw project Lei's 
dance baby. (M.V.K.) 
(Kasteelstraat 3, 03/237.26.54) 

Nieuw Ensemble Raamteater De groep van 
Walter Tillemans. Voortzetting van Het 
Raamteater (verkapt tweede plateau van de 
KNS) en Ensemble (de tijdelijke en snel 
afgebroken samensmelting van Raamteater en 
BENT van Jaak Vissenaken) Een respectabele 
groep, geworteld in de beste Vlaamse acteer- en 
ensceneringstraditie van de voorbije dertig jaar . 
Een Vlaams publiekstheater met een serieuze 
volkse en poëtische inslag. Establishte figuren 
als Hugo Claus, Julien Schoenaerts, Jan 
Christiaens en Julienne De Bruyn vormen er de 
ruggegraat van. God, als u één theater oude 
stijl wil sparen, dan dit (zie Etcetera 6). 
(P.D.B.) 
(Volhardingsstraat 76. 03/238.81.38) 

NVT (Nieuw Vlaams Theater) Na gelijkaardige 
pogingen (waarvan het Laborator ium voor 
Vlaams Toneel het belangrijkste was) richtten 
Wil Beckers en Toon Brouwers het Nieuw 
Vlaams Theater op in 1972. Er wordt 
uitsluitend nieuw Vlaams werk gecreëerd, maar 
na 10 jaar is de oogst mager, op enkele 
toevalstreffers na (René Verheezens Caraïbische 
Zee. Luk Van Brussels Vera). De gewenste 
invloed op de 'Vlaamse dramaturgie ' wordt 
gefnuikt door weinig gunstige produkt ieom-
standigheden (zie Etcetera 5) (K.T.) 

Open Theater Receptieve organisatie, opgericht 
in 1978. In diverse zalen — w a a r i n zich het 
gebrek aan geschikte theaterruimte in het 
Antwerpse schrijnend openbaa rde— werden 
buitenlandse groepen (o.a. Ka Theater , het 
Portugese La Comuna , Onafhankel i jk Toneel) 
uitgenodigd. Zonder programmatiesubsidie van 
stad noch staat is Open Theater langzaam 
uitgedoofd, op enkele sporadische tekenen van 
leven (o.a. medewerking aan Herman 
Verbeecks Theater Promenade) na. (K.T.) 
(Heirbaan 14. 2510 Mortsel) 

Opera van Vlaanderen Fusie van de Gentse en 
Antwerpse Ope ra ; werkte zijn 3de seizoen a f ; 
met deze constructie (het samenbrengen van 
subsidies van twee provincies, twee steden en 
het rijk) was niemand ooit gelukkig; ook 
artistiek niet. De toekomst is onduidel i jk: de 
huidige structuur werd 'on tbonden ' verklaard 
en een werkgroep buigt zich over Poma's plan 
van een 'Vlaamse Operast icht ing ' ; ondertussen 
heeft directeur Van Impe toch het volgende 
seizoen voorbereid. (M.V.K.) 
(c/o Van Ertbornstraat 8. 03/233.13.23) 

Paljas De kleinste theaterruimte van Ant-
werpen. Solotoneel, kleinkunst, poëzie. Altijd 
netjes, zelden flauwekul. Het kan er gezellig 
zijn. Maar is het die energie nu allemaal wel 
waa rd? (P.D.B.) 
(Filomenastraat 25. 03/218.65.56) 

Paradox Café met pakhuis (waarin somtijds 
theater en pop) waar een kleine fractie van 
artistiek Antwerpen nestwarmte zoekt. Oksel, 
Bel?ikal, Baron Grijs en wat dansers hebben er 
voorstellingen getoond. Wegens gebrek aan 
geld om het (schitterende) pakhuis om te 
bouwen zal Paradox wel in de potentiële 
mogelijkheden blijven steken. (P.D.B.) 
(Waalse Kaai 25) 

RVT Spreidingsgezelschap (opgericht door Rik 
Jacobs in 1945, in 1947 ondergebracht bij het 
Nationaal Toneel, sinds 1967 gezelschap van de 
provincie Antwerpen) dat meer publiciteit krijgt 
door het politieke pokerspel errond (de ontbin-
ding van het Nationaal Toneel, de dreigende 
opheffing afgelopen seizoen) dan door artistieke 
prestaties. Het repertoire schippert tussen 
ouboullig geënsceneerde klassiekers (De Vrek, 
Midzomernachtsdroom) en Antwerpse kluchten 
(IVat doen ire met bompa). Directeur: Frans 
Vercammen. (K.T.) 
(Arenbergstraat 28, 03/233.64.08) 

Scalpel Nog een uitlaatklep voor ontgoochelin-
gen in het officiële bestel, ditmaal uit RVT-
kringen : Eddy Asselbergs, Marnix Verduyn en 
anderen. De bedoeling is 'messcherp' theater te 
maken, dat 'tot op het bot gaat ' . Met Kroetz ' 
Mannenzaken lukte dat zelfs vrij aardig. (K.T.) 
(Dodoenstraat 31. 2200 Borgerhout, 
03/236.69.97) 

De Scène Maandelijks tl ieaterinformatieblad 
geproduceerd door het Theatercentrum ; van 
1959 tot 1960: alleen informatie over de 
Antwerpse stedelijke theaters; sindsdien zijn 
terreinen uitbreidend over het hele Vlaamse 
land ; bevat een uitgebreide kalender van de 
theatermanifestaties in Vlaanderen. (M.V.K.) 
(Theaterplein z/n. 03/234.21.46) 

Foto 's Herman Sorgetoos 

Sfinks-Animatie Begin jaren '70 ontstond de 
Sfinks als jongerencentrum in Boechout met 
meer allure dan een jeugdhuis : cursuspakket, 
kleinere theaterprodukties, het zomerfestival 
(Sfinks Roots). Beide werkingspolen zijn sinds 
1982 in aparte vzw's ondergebracht : Sfinks-
V(orming) en Sfinks-A(nimatie). Naast de 
samenwerking met de Spiegel (Beveren-Waas) 
en de Singel (Antwerpen) in SSST voor grotere 
theaterprodukties (receptief) wordt veel aan-
dacht besteed aan kindertheater door Sfinks-A. 
Alles zonder subsidies (Zie Etcetera 2) (K.T.) 
(Heuvelstraat 25-31, 2530 Boechout, 
03/455.69.44) 

De Singel Dé receptieve cultuurtempel van de 
stad. Schitterend gebouw van Stijnen. Twee 
zalen. De theaterzaal (850 plaatsen) is vaak (te) 
groot. Na de start in 1981 was er vooral muziek 
te beluisteren (het muziekconservatorium huist 
in hetzelfde gebouw), maar sinds 83 is er ook 
veel dans en toneel te zien (Ballet van 
Vlaanderen, nieuwe Belgische dans, Neerlands 
betere theatergroepen,...). (P.D.B.) 
(Desguiniei 25. 03/216.28.77) 

Teatertentog Een semi-professionele theater-
groep, opgericht in 1979 en verbonden aan de 
toneelacademie van Borgerhout, o.l.v. Gil 
Vrijdaghs. Drie creaties, meestal geconcipi-
eerd rond vrij traditionele collages van 
bestaande teksten : Zie deze ronde schijf in de 
zon (rond Van Gogli en Daudet). Niet speciaal 
mikken (een poëzieprogramma over geweld) en 
De man in de reus (een Paul Snoek-project). 
Bedoeling is de afgestudeerden van de 
toneelacademie speelkansen te bieden. Voorals-
nog lijden de produkties onder een amateuris-
tische aanpak en gebrekkig speeltalent. (B.P.) 
(Achterbist 16. 2260 Nijlen, 03/481.76.99) 

Tentakel Van bij de start in 1973 maakte 
Tentakel themastukken rond kernenergie, 
bewapening, technologie, stress, enz. Didac-
tische, heldere voorstellingen die het in de 
scholen prima deden. De overstap sinds 1980 
naar een neo-realistisch toneel voor volwas-
senen wil niet zo goed lukken. De groep richtte 
een eigen zaal in, waar een stukje alternatief 
A'pen zijn waar toont . (P.D.B.) 
(c/o Tolstraat 61, 03/237.81.66) 

Theatercentrum Opgericht in 1965 met als doel : 
de bestaande drempelvrees t.o.v. theater te 
helpen overwinnen, via het opzetten van een 
systeem van theaterchecks —gecombineerde 
t ickets— en het aanknopen van contacten met 
bedrijven in het Antwerpse; nu ook overlegor-
gaan tussen een aantal Antwerpse theaters 
m.b.t. gemeenschappelijke promotie (verzamel-
affiche, theatermarkt , enz.). (M.V.K.) 
(Theaterplein. 03/234.21.46) 
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