
enkele jonge theatermakers kansen te geven 

ten koste van oude waarden. Op zich is dat 

natuurlijk fantastisch. Maar elke beslissing kent 

ook een schaduwzijde. In dit geval is dat het 

hoge verwachtingspatroon dat samen met de 

toekenningsbrief in de enveloppe is geslopen. 

Tg Stan: Wij hebben meestal eerder het 

probleem dat er teveel plannen zijn dan te 

weinig. Toch vormen de normen een pro-

bleem, vooral door onze manier van werken. 

Tijdens het opstellen van het nieuwe dossier, 

waarbij je een gedetailleerd plan moet opstellen 

voor 1997, is gebleken hoe onmogelijk dat voor 

Stan is. Bovendien boeken de meeste theaters 

en kunstencentra de voorstellingen ten laatste 

een half jaar op voorhand. In de praktijk pro-

beren we de norm te halen door af te spreken 

met de centra dat we op die en die data 'iets' 

zullen doen, zonder dat volledig in te vullen. 

Blauw Vier: De keerzijde van de planma-
tige aanpak is dat het waanzin is om begin '96 

(het ogenblik dat je je dossier moet indienen) 

na te denken over iets dat in 2001 plaats moet 

vinden. De artistieke noodzaak, de drang is er 

vaak nog niet. 

Nova Zembla: De basis voor onze wer-

king volgens het aanvraagdossier was de 

samenwerking tussen Peter De Graef, An De 

Donder en ikzelf (Luc Nys). De planning was 

gemaakt voor het eerste jaar, en werd ook uit-

gevoerd. Toen bleek echter dat we artistiek 

niet met hetzelfde bezig waren. Ik wilde con-

tinuïteit op lange termijn. Voor Peter lag dat 

anders. Dat zijn factoren die niet te voorzien 

zijn. Met het gekende resultaat. We zijn uit 

elkaar gegaan met het inzicht dat we met twee 

onverenigbare routes bezigwaren. 

Op het ogenblik dat Peter vertrok, moes-

ten we eigenlijk van nul terug beginnen bou-

wen. Opnieuw op zoek naar de kern. Dat 

vraagt tijd, minstens één overgangsjaar. En op 

die ogenblikken wegen de normen van het 

decreet door, want je moet die 80 voorstellin-

gen halen, en je weet dat er argwanende ogen 

op je vingers kijken. Op die momenten, als je 

er alleen voorstaat, laat de buitenwereld zien 

hoe meedogenloos hij is. 

Het opleggen van hoge kwantitatieve nor-

men heeft als logisch gevolg dat de gezelschap-

pen hun werking uitbreiden. Deze natuurlijke 

expansie wordt problematisch wanneer de sub-

sidiënt niet de nodige middelen kan vrijmaken 

om de werking structureel in goede banen te lei-

den. Bovendien staat de volgende generatie 

theatermakers alweer te dringen. 

Theater Malpertuis: Er zijn nu zo'n 50 
gezelschappen die subsidies aanvragen. Waar 

moeten die allemaal van leven? Beter zou zijn 

dat bestaande gezelschappen iemand onder 

dak nemen. 

Needcompany: Er zijn enkele beleidsma-

tige problemen. Vanuit het ministerie moet er 

gekeken worden naar de structuur en ontwik-

keling van gezelschappen, die mee wordt be-

paald door de subsidie. Je krijgt automatisch een 

schaalvergroting die moeilijk terug te dringen 

is. Needcompany is daar een schoolvoorbeeld 

van. Dat is een sneeuwbal, en rollende sneeuw-

ballen worden niet automatisch kleiner. 

Steeds meer gezelschappen die - eenmaal 

gesubsidieerd - steeds meer voorstellingen spe-

len. In deze context laat de noodzaak aan pro-

motie en profilering zich voelen. Sommige 

gezelschappen zoeken andere uitwegen. En het 

jeugdtheater is dan weer een situatie apart. 

Blauw Vier: De hele sector van het jeugd-

theater is zo georganiseerd dat je al méér dan 

een jaar op voorhand heel concreet de pro-

dukties moet kunnen invullen. Voor het 

jeugdtheater gaat het argument van de verza-

diging van de sector echter niet op. Als we nog 

maar zeggen dat we een voorstelling gaan ma-

ken, kunnen we vijftig keer spelen. Er is een 

heel grote vraag naar produkties, en we zijn 

uitgegroeid tot een huis van vertrouwen voor 

een aantal organisatoren. 

Ook op het gebied van promotie en profi-

lering is de situatie van het jeugdtheater heel 

anders. Dat heeft voor- en nadelen. Blauw 

Vier speelt bijvoorbeeld veel schoolvoorstel-

lingen, waardoor we veel meer in de anonimi-

teit blijven. Maar gelukkig moeten we ook 

niet meedraaien in de publiciteitsmolen. Zelfs 

voor beginnende gezelschappen is het tegen-

woordig mogelijk om een vrij zware promotie-

campagne voeren. Maar dat is onze keuze niet. 

Nova Zembla: Onze laatste twee produk-

ties hebben we in onze eigen ruimte gebracht. 

Alles bij elkaar heeft de noodzaak om te spe-

len in eigen huis een helende werking gehad. 

Je merkt ook aan de voorstellingen dat we nu, 

in ons derde werkingsjaar, de krachten op-

nieuw kunnen bundelen. In eigen huis spelen, 

betekent ook dat je voorzichtiger kan omgaan 

met de voorstelling en met je publiek. Je hoeft 

niet mee te draaien in de multi-color affiche-

campagnes. Je voorstelling wordt aan een 

ldein publiek gepresenteerd, dat alleen daar-

voor je atelier betreedt. Het blijkt ook dat een 

publiek bereid is deze stap naar het atelier van 

een gezelschap te zetten: we hebben 15 keer 

gespeeld voor een publiek van ongeveer 45 

personen. Nova Zembla kreeg ook de kans 

om de voorstelling opnieuw te laten groeien: 

eerst spelen, en als het goed is, dan kan het de 

deur uit. Onze fout met vroegere produkties 

was dat we toegaven aan de druk, en de voor-

stelling verkochten op het ogenblik dat we er 

zelf nog niet aan toe waren. Nu, na een jaar 

scherven ruimen, geven we onszelf de tijd. 
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