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Theater In Team Nieuw (1983) gezelschap rond
free-lance acleur Rikkert Van Dijck en Karei
Van Deuren. Ook andere Fakkel-gefrustreerden
maken deel uit van de groep die wil werken aan
'auteurstheater'. Geenszins Genesis, een collectief, pseudo-religieus werkstuk, kon alleszins
niet overtuigen. (K.T.)
(Mimosalaan 7, 2970 H ever,
015/67.43.23)
Theaterstudio RUCA Een van de weinige
theatergroepen in het studentenmilieu ; oudstudenten, BTK-ers, enz. van het R u c a ; gestart
in 1980 met Shakespeares zus/er naar T h é â t r e
de l'Aquarium ; later een Schnitzler-project en
recent Diderots Het gesprek, de droom, hei
vervolg ; verwijderen zich duidelijk van het in
het amateurtoneel nog vaak heersende realisme.
(M.V.K.)
(Callenssiraal 18. 2600 Berchem)
Theaterwinkel Geopend op 5 maart 1984. De
boekenafdeling heeft nu zo een 1500 titels in
huis, maar wil dat tegen eind 84 opdrijven tot
5000. Is ook een servicewinkel (tickets voor
binnen- en buitenlandse voorstellingen ; locatie
voor een groeiend aantal theatergroepen).
(Sint Jacobsmarkt
74.
03/233.71.60)
Théâtre Néerlandophone (Ex-)studenten van
Rites en Studio die onlangs een strip-achtig
spektakel, Château Bain-Marie, opzetten. Een
uit de hand gelopen grap of een aanzet tot
kabaretesk theater ? (K.T.)
Tietlrie Tiedrie staat voor 'Theater van de
Derde Wereld in E u r o p a ' , maar dat is slechts
gedeeltelijk waar. T o n e Brulin kiest wel teksten
uit zuidelijke regionen m a a r eigenlijk is het
altijd 'zijn' stuk dat hij overdoet. Tiedrie maakt
zachtaardige voorstellingen waarin dictators een
te verwachten veeg uit de pan krijgen ( G o d de
Vader is de grootste dictator) en kleine mensjes
met onverklaarbaar veel moed altijd opnieuw
rechtkrabbelen nadat ze op hun smoel zijn
gevallen. De sprookjesachtige, fluwelen sfeer
van de voorstellingen verbergt soms het grote
vakmanschap en de filosofische ernst van
Brulin en de zijnen (zie Etcetera 2) (P.D.B.)
(Hertstraat 6. 2100 Deiirne,
03/325.88.50)

TIL (Toneelgezelschap Ivonne Lex) serveert
theater als "een etentje met rode wijn in
gezelschap van de acteurs". Geen opgewarmde
kost, maar iets nieuws uitproberen is er ook
niet bij. De voorstellingsbabbel is soms grappig,
soms ernstig, maar nooit te grappig of te
ernstig. T I L is een hardwerkend bedrijfje. Voelt
u de nattigheid ? (Zie Etcetera 6). (P.D.B.)
(Zaten: Het Appeltje, Lange Niemvstraat
81;
Hei Klokhuis, Parochiaanstraal
5.
03/233.53.16)

Stedelijk Instituut voor Ballet Opgericht in
1951 ; in 1961 volgde de omschakeling tot
Stedelijk Instituut met drie afdelingen: lager
onderwijs, lager en hoger middelbaar.
Leerlingen van de school behaalden medailles
op internationale wedstrijden in Varna
(Bulgarije) en in Lausanne. Sinds enige tijd
werden ook pedagogische leergangen uitgebouwd. (M.V.K.)
(Meistraat 2,
03/231.97.50)

Mare Vanrunxt Bij gebrek aan dans-avant-garde
in Vlaanderen, toch een 'Nieuwe d a n s e r ' :
Vanrunxt is opgeleid bij A n n Slootmaekers en
verzorgde de choreografie bij J a n Fabres Het is
theater zoals le verwachten en te voorzien was.
Zijn eigen werk — m e t name Vier korte
dansen — is veelbelovend, m a a r moet nog rijpen
(zie Etcetera 6). (K.T.)
(Turnhoutsebaan
16, 2200 Borgerhout)

Theater Herman Verbeeck Gestart in 1978 als
muziektheater in samenwerking met het Vlaams
Mobiel Kamerensemble (met o.m. Stravinsky's
Geschiedenis van een soldaat) ', realiseerde in
1982-83 Hel Bruiloftsfeest o.l.v. Pierre Friloux
(zie Etcetera 1); organiseerde op 19-20 mei '84
de Antwerpse Theaterpromenade:
21 projecten
in diverse lokaties verspreid in de stad.
Gesubsidieerd via de 'experimentenpot'.
(M.V.K.)

De Witte Kraai Gestart als cabaretgroep ' S a l u ' ;
de kern bestaat uit Sam Bogaerts, regisseur, en
de acteurs Warre Borgmans en Lucas
Vandervost; brachten zowel bestaande teksten
(Pinters Minnaar -, Mamets Sexuele
perversiteit
te A„ enz.) als bewerkingen
(Honger/Knut
H a m s u n , cfr. Etcetera 6) en eigen teksten
(iOmwille van het smeer...) zie verder p. • en p.
• ; kleine subsidie via 'experimentenpot'.
(M.V.K.)
(Sint-Thomasstraat
49 bus I, 2018 Antwerpen,
03/218.79.15)

(Middelheimlaan
03/828.28.37)

Sirkus-O Begonnen als een vrijetijdsclubje
geanimeerd d o o r twee enthousiaste dames, is
het in zijn vierjarig bestaan uitgegroeid tot het
enige 'creativity centre' van zijn o m v a n g in het
Antwerpse. Kortere sessies worden afgewisseld
met echte jaarcycli en er worden zowel taplessen gegeven op huisvrouwenniveau als TaiChi, Afrikaanse dans en ritme-oefeningen voor
ingewijden. Het voorbije seizoen is er een
project gestart rond theater en d r a m a , gericht
op 'het harmonisch samenwerken tussen
dramaschrijvers en toneelspelers'. (K.H.)
(Lakborslei 108-116, 2100 Deurne)
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Antwerpen,

De zwarte komedie De Zwarte Komedie staat,
al zes seizoenen lang, voor satire, kabaret en
wegwerptheater. Bert Verhoye en Piet Piryns
(beiden journalist) schrijven de teksten, waarbij
zij een absoluut gebrek aan zelfkritiek ten toon
spreiden. G r o t e grappen en pientere sfeerstukjes
wisselen af met karrevrachten middelmatige
verwerkingen van de politieke absurditeiten.
Het spelniveau is al even onevenwichtig. Max
Schnur is altijd koddig. De anderen niet.
(P.D.B.)
(Leguil

15.

03/233.56.78)
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