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VOORWOORD
2010 was goed voor 471 Toneelhuisevenementen die samen 130 894 toeschouwers in
binnen- en buitenland wisten te aan te trekken. Als we alleen al inzoomen op de
eigen producties ging het daarbij om 12 creaties en 13 hernemingen, zonder daarbij de
gespreksavonden of debatten in eigen beheer te rekenen. De Bourla was met zijn 67 762
toeschouwers goed voor meer dan de helft van het totale publieksaantal. We stellen met
plezier vast dat de tendens van het voorgaande jaar zich doorzet: Toneelhuis heeft zich
een flink draagvlak in Antwerpen verworven, de stad van waaruit Toneelhuis werkt voor
de wereld.
Toneelhuis definieert zichzelf sinds 2006 als een ‘ensemble van makers’. De onderlinge
artistieke verschillen tussen de makers en de aanwezigheid van verschillende artistieke
disciplines vormen de creatieve motor van het huis. Toneelhuis is niet op zoek naar
één bepaalde vorm van theater maken als antwoord op de complexe werkelijkheid van
vandaag; het laat zich artistiek definiëren door de veelheid van antwoorden. Die veelheid
wordt in 2010 – het begin van een nieuwe subsidieperiode – gegarandeerd door de
volgende makers: Guy Cassiers, Benjamin Verdonck, Olympique Dramatique, Peter
Missotten, Bart Meuleman en Abke Haring. Met Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui gaat
Toneelhuis vanaf 2010 en nieuwe werkverband aan: het ontwikkelt voor Larbi’s nieuw
gevestigde gezelschap Eastman een residentieformule, die zowel logistieke als financiële
ondersteuning omvat, maar die de autonomie van elk van de partijen volledig respecteert. (Het werk van OMSK/Lotte van den Berg wordt in de nieuwe periode ook gepresenteerd in de Bourla, net zoals dat van ‘verwante’ Josse De Pauw.)
Al deze makers laten zich inspireren door een zich snel en globaal ontwikkelende samenleving en door een steeds intensiever wordend communicatie‐ en medialandschap.
Gedreven door hun passie voor de scène en in een zeer persoonlijke, eigentijdse theatertaal gaan zij op zoek naar enthousiasmerende, kritische en alternatieve manieren om
met de werkelijkheid om te gaan. De artistieke doorgroei van deze makers naar de
grote zaal (de Bourla) en het daarbij horende metier ziet Toneelhuis als een van zijn
belangrijke doelstellingen: zowel Bart Meuleman als Abke Haring gaan in 2010 de confrontatie met de grote zaal (of in geval van Abke Haring met de grote scène van de
Theaterstudio van deSingel) met succes aan. In de strafkolonie | Het hol en HOUT zijn
daarvan de artistiek boeiende resultaten waarvoor zich ontegensprekelijk een (nieuw)
publiek aan het vormen is. Peter Missotten die al eerder grote-zaalwerk creëerde, maakt
in 2010 een nieuwe productie De indringer. Gaandeweg zou blijken dat de artistieke
meningsverschillen tussen hem en Guy Cassiers zo groot zijn dat besloten wordt om de
samenwerking te stoppen per 1 juli 2010. Olympique Dramatique is in 2010 zeer bedrijvig
met een her-creatie van Het litteken lip (als vervangproject van de afgevoerde Othello
van Missotten), met de participatie in hoger genoemde productie In de strafkolonie | Het
hol en met het opzetten van een intensive reeks avonden in de Bourla onder de noemer
Soirées Olympiques. Guy Cassiers snijdt Musils De man zonder eigenschappen aan met
een eerste deel, een project waarmee hij nationaal en internationaal scoort. Daarnaast
maakt hij een nieuwe, meertalige versie van SWCHWRM.
Tegelijk biedt het locatiewerk/kleinschalig werk van een Toneelhuismaker als
Benjamin Verdonck een artistiek tegengewicht aan en een permanente bevraging van
deze grote‐zaalpraktijk: Verdonck maakt in 2010 een doorvertaling van zijn KALENDERactiviteiten van 2009 naar KALENDER | ZWART (theater) en KALENDER | WIT (ten-

toonstelling). Met deze artistieke diversiteit wil Toneelhuis de hand reiken aan een breed
en gediversifieerd publiek, lokaal, nationaal en internationaal. Dat publiek wordt in 2010
– naast door hoger genoemde creaties - ook bespeeld door 13 hernemingen van eerder
gemaakte producties (zie daarvoor jaarverslagen 2009 en 2008).
Toneelhuis ziet zichzelf als een artistieke microsamenleving die theater van nu over nu
maakt. Toneelhuis wil lokaal, nationaal en internationaal een merknaam van hoge
artistieke kwaliteit zijn en blijven. In 2010 bereikt Toneelhuis met zijn programma-aanbod 78 665 personen in Antwerpen en Vlaanderen, en nog eens 52 229 in het buitenland.
Daarmee bevestigt Toneelhuis een tendens die sinds 2006 in gang gezet is: we stijgen
ruim boven de 100 000 bezoekers op jaarbasis uit, met in sommige jaren uitschieters naar
boven (zoals in 2009 met o.m. de tournee van de Triptiek van de macht), met een goed
evenwicht tussen cijfers in de thuisbasis Antwerpen, en gestaag groeiende bijval voor
meerdere Toneelhuismakers in het buitenland.
Als organisatie wil Toneelhuis een dragende structuur zijn, een bedding voor de verschillende individuele parcours. De doelstellingen op het zakelijke vlak bij aanvang van
deze nieuwe subsidieperiode laten zich samenvatten onder de termen continuering, verfijning en verdieping van de aanpak die we – sinds het aantreden van Guy Cassiers - in
2006 in gang gezet hebben. Bij die aanpak zijn sterke artiestgerichtheid, maximale transparantie van de boekhouding en een leefbare vorm van flexibiliteit de codewoorden.
2010 was budgettair voor Toneelhuis zeker geen evident jaar. Door een zeer belangrijke
afname van de overheidstoelagen en een afname van de eigen inkomsten ten opzichte
van het uitzonderlijke jaar 2009, was het een grote uitdaging om een financieel evenwicht te realiseren. Het antwoord hierop werd een actief beleid qua kostenbeheersing,
met een belangrijke focus op de besparingen binnen de ondersteunende diensten en een
consequente budgetopvolging en –bewaking van de budgetten in de core-business.
Dit beleid heeft vruchten afgeworpen: we eindigen 2010 met een positief saldo van
207.413 euro. We realiseerden 8.112.317 euro inkomsten versus 7.904.904 euro uitgaven.
Dit is ongetwijfeld een mooi resultaat in een moeilijk jaar. We voorzien tegen het einde
van de lopende decretale subsidieperiode (eind 2012) een eigen vermogen van ongeveer
50.000 euro.
In onderstaande hoofdstukken vindt u een detailbespreking van alle aspecten van de organisatie, zowel van de artistieke projecten op zich als van de financieel-organisatorische
onderbouw die deze projecten mogelijk maakt, samen met het daarbij horende personeelsmanagement en de infrastructuuraanpak. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Guy Cassiers & Luk Van den bosch
Namens de Raad van Bestuur Toneelhuis
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KERNCIJFERS : ACTIVITEITEN & PUBLIEKSCIJFERS

kerncijfers
Kerncijfers: activiteiten

Eigen producties Bourla/stad
Nieuwe creaties
Hernemingen

2006

2007

2008

2009

2010

123

153

103

96

187

102

113

84

55

156

21

40

19

41

31

113

49

98

71

44

Nieuwe creaties

97

17

51

48

39

Hernemingen

16

32

47

23

5

85

143

202

145

95

52

76

58

76

52

Eigen producties binnenland

Eigen producties buitenland
Nieuwe creaties

33

67

144

69

43

Eigen activiteiten

Hernemingen

32

39

17

14

9

Receptief

51

42

43

46

49

Publiekswerking/educatie

39

64

136

120

82

8

9

13

8

5

451

499

612

500

471

2006

2007

2008

2009

2010

34.520

26.125

28.914

46.100

45.071

31.662

17.009

25.735

37.243

36.265

2.858

9.116

3.179

8.857

8.806

20.966

17.161

24.625

29.081

10.903

17.058

5.127

17.304

22.872

9.437

3.908

12.034

7.321

6.209

1.466

16.204

46.255

75.105

48.818

52.229

8.466

32.593

22.167

25.016

35.392

7.738

13.662

52.938

23.802

16.837

2.265

1.082

3.475

4.271

3.048

Stadsdagen
TOTAAL

Kerncijfers: publiekscijfers

Eigen producties Bourla/stad
Nieuwe creaties
Hernemingen
Eigen producties binnenland
Nieuwe creaties
Hernemingen
Eigen producties buitenland
Nieuwe creaties
Hernemingen
Eigen activiteiten
Receptief

12.275

8.360

9.155

14.151

13.451

Publiekswerking/educatie

5.117

3.005

7.561

7.561

3.637

Stadsdagen

4.580

5.457

5.092

4.157

2.555

95.927

107.445

153.927

154.139

130.894

TOTAAL

en

activiteit

St
ad
sd
ag
en

pr
od
uc
t ie
Ei
sB
ge
n
ou
pr
rla
od
/st
uc
ad
t
i
es
Ei
ge
bi
n
nn
pr
en
od
lan
uc
d
t ie
sb
ui
te
nl
an
Ei
d
ge
n
ac
t iv
it e
it e
n
Pu
Re
bl
ie
ce
ks
pt
we
ief
rk
in
g/
ed
uc
at
ie

Ei
g

publieksaantal
en

St
ad
sd
ag
en

pr
od
uc
t ie
Ei
sB
ge
n
ou
pr
rla
od
/st
uc
ad
t
i
es
Ei
ge
bi
n
nn
pr
en
od
lan
uc
d
t ie
sb
ui
te
nl
an
Ei
d
ge
n
ac
t iv
it e
it e
n
Pu
Re
bl
ie
ce
ks
pt
we
ief
rk
in
g/
ed
uc
at
ie

Ei
g

aantal

7
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evolutie aantal activiteiten
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Kerncijfers: vermogen en resultaat

Actief: totaal
Actief: vaste activa

2006

2007

2008

2009

2010

1.551.980

1.821.715

2.153.936

2.676.827

4.101.997

326.574

301.141

650.445

688.272

877.192

Actief: vlottende activa

1.225.406

1.520.574

1.503.491

1.988.555

3.224.806

Passief: totaal

1.551.980

1.821.714

2.153.936

2.676.828

4.101.997

9.739

-711.247

-361.150

-130.454

738.661

238.781

263.351

234.312

770.555

921.234

1.303.460

2.269.610

2.280.774

2.036.727

2.442.103

Resultaat

-227.749

-683.819

350.097

230.697

207.413

Uitgaven

8.003.257

9.436.170

9.822.271

8.661.951

7.904.904

Inkomsten

7.775.508

8.752.351

10.172.368

8.892.648

8.112.317

-52.217

-736.036

-385.939

-155.242

52.171

2006

2007

2008

2009

2010

102,07

111,91

92,81

78,53

75,36

Verdeling man/vrouw

60/62

63/71

58/54

53/46

49/45

Verdeling voltijds/deeltijds mannen

49/11

48/15

48/10

40/13

40/9

Verdeling voltijds/deeltijds vrouwen

34/28

38/33

36/18

26/20

25/20

40

41

42

43

42

Passief: eigen vermogen
Passief: voorzieningen
Passief: schulden

Overgedragen resultaat

Kerncijfers: personeel

Aantal voltijdse equivalenten

Gemiddelde leeftijd
(Cijfers op 31/12.)

A

RTISTIEKE 		
WERKING

1. INLEIDING

De samenstelling van de groep theatermakers die samen de ‘t’ van Toneelhuis uitmaken, werd toegelicht in het
voorwoord. Het gehele programma dat Toneelhuis aanbiedt aan zijn publiek valt uiteen in een aantal grote blokken:
•
de producties van de Toneelhuismakers (nieuwe creaties en hernemingen) aangevuld met die van verwante
makers (zoals o.m. Lotte van den Berg),
•
eigen activiteiten (zoals debatten, gespreksavonden met de makers etc.),
•
en tenslotte een beperkte receptieve werking.
Toneelhuis is als stadstheater in de eerste plaats een huis dat produceert.
In 2010 begint Guy Cassiers aan de eerste etappe van zijn omvangrijk project, De man zonder eigenschappen. Het
wordt een huzarenstukje dat het beste laat vermoeden voor de twee volgende delen, gepland voor 2011-2012. Van
een veel kleinschaliger, maar daarom niet minder inventieve orde, is de her-creatie van SWCHWRM. Van zijn groot
vierdelig Wagnerproject, een enscenering van Der Ring des Nibelungen, bij de Scala van Milaan (en de Staatsoper
Berlijn), kunnen we in de Bourla de live-captatie tonen, tot groot genoegen van een talrijk publiek. Verder zet
Bezonken rood gestaag zijn internationale tournee (in verschillende taalversies) voort.
Olympique Dramatique her-creëert in een nieuwe configuratie Het litteken lip en Drie kleuren wit, stelt een
boeiende reeks Soirées Olympiques samen en herneemt bovendien ook Adams appels.
Benjamin Verdonck zet zijn project KALENDER uit 2009 minutieus om in een theaterversie KALENDER | ZWART
en een galerijversie KALENDER | WIT. Abke Haring betreedt met HOUT eens te meer de boeiende zone tussen
theater, dans en performance. Ze herneemt ook Linoleum | speed en Maison fragile. Deze twee laatste producties
maken onderdeel uit van STOCK!, een volledige programmatieweek gewijd aan het werk van de twee nieuwkomers,
Abke Haring en Bart Meuleman. Van deze laatste is in STOCK! ook The Bult and the Beautiful te zien en Mijnheertje
Kokhals. Daarnaast creëert Bart Meuleman zijn eerste regie binnen Toneelhuis, In de strafkolonie | Het hol samen
met twee Olympique Dramatique-acteurs. Peter Missotten maakt De indringer naar Maeterlinck.
Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui is in residentie in Toneelhuis en hercreëert in die hoedanigheid Foi. Daarnaast
reizen Myth en Origine. Verder zijn in Antwerpen – via de samenwerking met deSingel – ook het nieuwe Babel
(Words) en Play te zien.
Josse De Pauw is verwant maker o.m. via zijn samenwerking met Guy Cassiers. Hij herneemt De versie Claus en
toont Over de bergen en Weg. Van inmiddels ex-Toneelhuismaakster Lotte van den Berg volgt Toneelhuis Cold
Turkey op.
Bij de projecten en samenwerkingen stippen we het project Young & Willing aan waarin Toneelhuismakers nieuwe,
jonge makers tippen en tonen.
Naast zijn taak als productieplek engageert Toneelhuis zich ook als receptief huis. Om de receptieve werking een
zo groot mogelijke helderheid te geven voor het publiek, wordt ze ingedeeld in een aantal clusters die toegelicht
worden op p. 39. De meest omvangrijke cluster daarin is het festival Antwerpse Kleppers, dat in 2010 aan zijn derde
editie toe is.
Een belangrijk aandeel in dit hoofdstuk van het jaarverslag wordt ingenomen door een beschrijving van de spreidingsstrategie van al deze projecten en de communicatie die errond gevoerd wordt. Tot slot bespreken we ook het
publieksbereik en alle acties die in dit terrein ondernomen worden.
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GUY CASSIERS

2. eigen PRODUCTIES
2.1 guy cassiers
guy
cassiers
maakt
regie
GUY CASSIERS
TEKST
ROBERT MUSIL
BEWERKING
FILIP VANLUCHENE
GUY CASSIERS
ERWIN JANS
dramaturgie
ERWIN JANS
SPEL
DIRK BUYSE
KATELIJNE DAMEN
GILDA DE BAL
VIC DE WACHTER
TOM DEWISPELAERE
JOHAN VAN ASSCHE
LIESA VAN DER AA
WIM VAN DER GRIJN
MARC VAN EEGHEM
DRIES VANHEGEN
STIJLCONCEPT & VORMGEVING
ENRICO BAGNOLI
DIEDERIK DE COCK
KOSTUUMONTWERP
BELGAT (VALENTINE KEMPYNCK MET
JOHANNA TRUDZINSKI)
BEELDMONTAGE
FREDERIK JASSOGNE
MUZIEKBEWERKING/LIVE BEGELEIDING
JOHAN BOSSERS
PRODUCTIE
TONEELHUIS
COPRODUCTIE
DE TIJD
MC AMIENS
CDN ORLéans /loiret/centre

de man zonder
eigenschappen i
bourla & tournee

Met zijn onvoltooide grote roman De man zonder eigenschappen schreef
de Oostenrijkse auteur Robert Musil zoiets als een onafgewerkte symfonie. Musil beschrijft in felle, satirische kleuren de ondergang van een
wereld die enige gelijkenis vertoont met de onze.
Wenen 1913. De Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie bestaat nog.
De hoogste Weense kringen komen samen om de viering van het zeventigjarige keizerschap van Franz-Jozef in 1918 voor te bereiden. Zij willen
een grotere en grootsere viering organisere n dan diegene die de Duitsers
voor hùn keizer voorbereiden.
We maken kennis met een kleurrijk palet aan personages: de mooie,
dweperige Diotima, de conservatieve graaf Leinsdorf, de naïeve generaal Stumm von Bordwehr, de geslepen Pruisische industrieel von Arnheim, de ongrijpbare Ulrich,… Hun referentie is het verleden. Zij zien de
realiteit slechts door de bril van een nostalgische, voorbije grootsheid.
Dat de straten van hun zo geliefde Wenen omwille van de uitbraak van
acute paardendiarree langzaam verdwijnen onder keutels en vlaaien, kan
de pret niet drukken. De knallen aan het einde van de voorstelling zijn
vuurwerk, maar kunnen evengoed de eerste kanonschoten van de Wereldoorlog zijn.
Première 10 juni 2010
Tournee Avignon, Essen, Madrid, Orléans, Grenoble,
België, Nederland
Een prachtig vormgegeven, ingenieus uitgedachte en gepresenteerde
theaterbewerking van het eerste - opnieuw actuele - deel van Musils ‘onvoltooide symfonie - De Volkskrant
Aantekening

Dat de realisatie van De man zonder eigenschappen I een
huzarenstukje is, daarover is iedereen het eens. De bewerking van een 1800 pagina’s tellende roman, geschreven in
een satirische maar vaak ook gekunstelde of zelfs gezwollen taal tot een snedige theatertekst was de eerste horde.
Het script dat daaruit resulteerde was meteen een hele
kluif voor de cast, waarvan een aantal acteurs aangeleverd
werden door coproducent De Tijd. Maar tegelijk een geweldige kans om ‘te excelleren’, zoals Musil het zelf zegt, o.m.

geholpen door de eerder discrete maar effectieve beeldinterventies en de opvallende, lichtjes ‘gestoorde’ kostuums
van Valentine Kempynck en Johanna Trudzinski.
De ontvangst van de voorstelling was overwegend positief
tot zeer positief. In Nederland werd meteen de vergelijking
gemaakt met de zeer gesmaakte Proustcyclus. In Vlaanderen waren verschillende meningen te lezen over de mate
waarin de voorstelling zich als metafoor laat lezen voor een

zich ontbindende Belgische staat en wat daarvan dan de impact
kan zijn. (De première viel enkele dagen na de federale verkiezingen.) In Frankrijk viel meteen op hoe vertrouwd Franse theaterjournalisten zijn met de literaire waarde van het bronmateriaal
wat – naast hun bewondering voor de beeldkracht van Cassiers’
werk – meer dan eens leidde tot gedetailleerde, inhoudelijke analyses van de tekstbewerking en de omzetting naar theater.

De man zonder eigenschappen I is alvast een fijne opstap naar
de twee volgende delen, Het mystieke huwelijk en De misdaad,
beide voorzien voor het seizoen 2011-12. Filip Vanluchene die
aanvankelijk heel de cyclus zou bewerken, heeft om medische
redenen moeten afhaken na dit eerste deel. De drie delen zullen
uiteindelijk aan het eind van het seizoen 2011-12 als een marathontrilogie gespeeld worden op één dag.

bourla, antwerpen	
festival avignon (fr)
theater der welt, essen (d)
bourla, antwerpen	
cc de spil	
chassé theater, breda (nl)
vooruit, gent	
cdn orléans (fr)
cc brugge	
cc hasselt	

parktheater, eindhoven (nl)
kaaitheater, brussel	
SSB utrecht (nl)
ssb amsterdam (nl) 			
cdn madrid (es)
30cc, leuven	
bourla, antwerpen	
mc2 grenoble (fr)
ssb rotterdam (nl)
ssb groningen (nl)
ks den haag (nl)

10.06 - 12.06.10 | 15.06 - 19.06.10
08.07 - 12.07.10
15.07 - 17.07.10
10.09 - 11.09.10 | 15.09 - 19.09.10
21.09.10
24.09.10
29.09 - 02.10.10
06.08 - 08.08.10
12.10.10
16.10.10

19.10.10
21.10 - 23.10.10
26.10.10
29.10 - 30.10.10
04.11 - 07.11.10
16.11 - 17.11.10
19.11 - 20.11.10
23.11 - 24.11.10
30.11.10
02.12.10
04.12.10
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GUY CASSIERS

guy
cassiers
(her)maakt

regie
GUY CASSIERS
naar het boek van
toon tellegen
dramaturgie
ERWIN JANS
artistieke medewerking
mesut aslan
mia grijp
SPEL
r. kan albay
johan kalifa bals
fien maris
raouf hadj mohamed
ahmet yilmaz
xuan nguyen
video
arjen klerkx
COPRODUCTIE
toneelhuis
ro theater (nl)
sering vzw
kunstenfestival 0090

swchwrm

the portrait of an artist as a young kid
bourla & tournee

ik wilde schrijver worden. ik dacht: als ik elke dag één bladzijde schrijf,
dan schrijf ik elk jaar een boek van 365 bladzijden, en in een schrikkeljaar
een van 366 bladzijden. dat leek me genoeg voor een schrijver.
Toon Tellegen
SWCHWRM is het verhaal van een jongen die een eigen taal probeert te
ontwikkelen voor de wereld die hij ontdekt. Het gaat terug op het boek
Mijn avonturen door V.Swchwrm van Toon Tellegen. In regie van Cassiers
wordt het een verhaal van ‘the artist as a young kid’ die de wereld met
verwondering en verbeelding tegemoet treedt.
Toch gaat het niet zomaar om een remake. In de nieuwe SWCHWRM
spelen jonge (student-) acteurs van wie een aantal meertalig zijn: zij
hanteren met gemak Turks, Marokkaans, ... als thuistaal of tweede taal.
In SWCHWRM gaat Guy Cassiers op zoek naar een gemeenschappelijke taal en verbeelding over de verschillen heen. Actieve partners in dit
project zijn Festival 0090 en Sering vzw. Met het Kunstenfestival 0090
werkt Toneelhuis al drie jaar samen, met SWCHWRM produceerden we
dit keer ook echt samen. Onder impuls van Mia Grijp participeert het
artistiek sociaal project Sering actief aan de realisatie van SWCHWRM.
Première 21 oktober 2010
Een heerlijk naïeve, gelaagde en mooie voorstelling.
De Morgen
Aantekening

Guy Cassiers maakte in 2004 in ro theater (NL) een eerste
keer een voorstelling op basis van Mijn avonturen door
V.SWCHWRM… van Toon Tellegen. Die SWCHWRMversie maakte hij met twee professionele acteurs. Nu was
het van meet af aan de intentie om een artistiek project te
maken dat zou appelleren aan mensen met een gemengde
culturele achtergrond. Die intentie werd doorgetrokken in
de keuze van de semi-professionele acteurs die resp. Turkse,
Marokkaanse en Vietnamese roots hebben, stuk voor stuk
talen die thuis zijn in een stad als Antwerpen. SWCHWRM
als bescheiden bijdrage aan het grote diversiteitsdebat.

In de enscenering worden de avonturen van de jonge
SWCHWRM verteld via een inventief samenspel tussen het
Nederlands en een andere taal, het Turks, het Marokkaans
en het Vietnamees (waardoor dus drie versies ontstaan,
Nederlands-Turks, Nederlands-Marokkaans en Neder-

lands-Vietnamees). Gaandeweg ontstaat een spel waarin
de personages de poëzie van elkaars taal ontdekken, en
waarbij de persoon die de twee talen machtig is, altijd meer
verstaat dan de eentalig Nederlandstalige. En dat geldt
evenzeer voor meertalige publiek dat ook op voorsprong
speelt. In SWCHWRM is video opnieuw een co-acteur die
de verhalen mee voorstuwt, op zich bovendien een extra
speels en grappig element.
Voor deze voorstelling ontplooit Toneelhuis een arsenaal
aan samenwerkingsvormen met scholen, buurtwerking,
leefgemeenschappen … in het Antwerpse (zie voor een uitgebreide toelichting hiervan onder kunsteducatieve werking p.49). Yves Desmet wijdt in De Morgen een column
aan SWCHWRM dat hij tipt als aanrader voor het hele
gezin (pubers uitgezonderd!), en dat hij - los van zijn sociale doelstellingen – als geslaagd artistiek project prijst.
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guy cassiers

bourla, antwerpen	

21.10 - 24.10.10
26.10 - 28.10.10

zuiderspershuis, antwerpen	

04.12 - 05.12.10
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GUY CASSIERS

bourla & tournee

Jeroen Brouwers schreef Bezonken rood (1981) in de weken na de dood
van zijn moeder. Het is een van de meest aangrijpende rouwzangen van
de Nederlandse literatuur.
In 1943 werd de driejarige Jeroen Brouwers samen met zijn zusje, moeder
en grootmoeder opgesloten in het Japanse vrouwenkamp Tjideng in het
huidige Jakarta. Het leven in de Jappenkampen was zwaar. Japanse bewakers mishandelden de burgers, er was vaak een groot tekort aan voedsel en
de bestaansonzekerheid was groot. De schrijver vertelt hoe in het kamp
de relatie tot zijn moeder voor de rest van zijn leven werd beschadigd en
hoe iedere nieuwe liefdesrelatie met een vrouw onder die last bezwijkt.
Bezonken rood is gebed, litanie, grafgedicht, afscheidsbrief, lofzang, vervloeking, wanhoopskreet, zelfbeklag, … alles in één ontroerende, harde en
poëtische vertelling.
Dirk Roofthooft speelt de voorstelling in vier talen — Nederlands, Engels,
Frans en Spaans.
Internationale tournee - Frankrijk, Istanbul, Rome, Amsterdam,
Girona, Málaga, Granada, Sevilla
Een prachtprestatie! Dit is een van de zeldzame theaterensceneringen
waarbij het gefilmde beeld niet illustreert, niet afleidt, en ook de acteur
niet doet verdwijnen: integendeel het beeld versterkt hem, en smelt met
hem samen. - El País

pan sok

regie
GUY CASSIERS
TEKST
jeroen brouwers
bewerking
corien baart
guy cassiers
erwin jans
dramaturgie
erwin jans
SPEL
DIRK roofthooft
decor-, video- & lichtontwerp
peter missotten/
de filmfabriek
KOSTUUMs
katelijne damen
realisatie video
arjen kerkx
geluidsontwerp
diederik de cock
PRODUCTIE
TONEELHUIS
ro theater (nl)

bezonken rood

sn bonlieu, annecy (fr)
mc amiens (fr)
le préau, cdr de vire (fr)
l’apostrophe, cergy-pontoise (fr)
tn de toulouse (fr)
frascati, amsterdam (nl)		
bourla, Antwerpen	

pan sok

guy
cassiers
herneemt

12.01 - 13.01.10
18.01.10
02.02.10
05.02.10
07.04 - 08.04.10
04.05.10
18.05 - 19.05.10

istanbul theatre festival (tr)
le parvis, tarbes (fr)
festival temporada alta, girona (es)
romaeuropa festival (it)
teatro canovás, málaga (es)
teatro alhambra, granada (es)
teatro central, sevilla (es)

08.06 - 09.06.10
12.10.10
19.11.10
26.11 - 27.11.10
03.12 - 04.12.10
11.12 - 12.12.10
17.12 - 18.12.10
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GUY CASSIERS

guy
cassiers
toont

live broadcast
der ring des nibelungen
bourla

In de periode 2010-2013 regisseert Guy Cassiers de operacyclus Der Ring
des Nibelungen van Richard Wagner. De muzikale leiding is in handen van
de wereldbefaamde dirigent Daniel Barenboim. Der Ring des Nibelungen
wordt een productie van Teatro alla Scala in Milaan en de Staatsoper unter
den Linden in Berlijn, in samenwerking met Toneelhuis.
Binnen die samenwerking zal Guy Cassiers de operacyclus maken met de
artiestenkern die reeds mee tekende voor zijn producties: Enrico Bagnoli,
Arjen Klerkx en Kurt d’Haeseleer. Choreograaf en (ex-)Toneelhuismaker
Sidi Larbi Cherkaoui zorgt voor de choreografie en werkt met een aantal
van zijn vaste dansers in Milaan. De succesvolle Belgische modeontwerper Tim Van Steenbergen tenslotte staat in voor de kostuums.

die walküre

Het eerste deel, Das Rheingold,
gaat in première in Teatro alla Scala
op donderdag 13 mei 2010. Toneelhuis wil haar publiek ook laten
meegenieten van dit gebeuren en
organiseert in samenwerking met
EXQI een live broadcasting van
Das Rheingold in de Bourla in aanwezigheid van Guy Cassiers.

Die Walküre, het tweede deel van
de Ringcyclus, gaat in première op
een bijzonder moment: 7 december, traditioneel de start van het
operaseizoen van de Scala en tegelijk ook de feestdag van Sant ‘Ambrogio, patroonheilige van Milaan.
Deze seizoensopener is voor de
Scala steevast een belangrijke gala
avond, waarop vele internationale
prominenten uit de politiek en de
kunstwereld aanwezig zijn.

das rheingold

kurt d’haeseller

das rheingold

kurt d’haeseller

muzikale leiding
daniel barenboim
regie
GUY CASSIERS
choreografie
sidi larbi cherkaoui
kostuumontwerp
tim van steenbergen
scenografie
guy cassiers
enrico bagnoli
lichtontwerp
enrico bagnoli
video ontwerp
arjen kerkx
kurt d’haeseleer
dramaturgie
erwin jans
met
rené pape
hanno müller-brachmann
marco jentzsch
stephan rügamer
johannes martin kränzle
wolfgang ablinger-sperhacke
lilli paassikivi
anna samuil
anna larsson
e.a.
PRODUCTIE
teatro alla scala , milaan (it)
staatsoper under den linden, berlijn (d)
in samenwerking met
toneelhuis

16.05.10

die walküre	

		

17.12.10
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OLYMPIQUE DRAMATIQUE

2.2 olympique dramatique
olympique
dramatique
maakt en toont
van
tom dewispelaere
ben segers
stijn van opstal
geert van rampelberg
e.a.

bourla

Uit een blijkbaar onvermijdelijke groeiende goesting in een andere ontmoeting met u organiseren wij een
paar theatraal andere avonden. We nodigen mensen uit die we bewonderen, van wie we vinden dat u ze
moet ontmoeten. Een concert, een boek, we lezen stukken, spelen flarden, delen plannen, trakteren glazen, dansen stevig of liggen te luisteren naar begenadigde muzikanten. Geen meningen, gewoon welkom,
een andere ontmoeting, tussendoor.
Getekend: Olympique Dramatique
Op 10 december geeft gitaarlegende James Burton een masterclass en concert in de Bourlaschouwburg.
Deze zeventigjarige ‘Master of the Telecaster’ is beter bekend als dé sologitarist van Elvis Presley, maar is
daarnaast de afgelopen 50+ jaar de smaakmaker geweest voor de sound van Rick Nelson, Roy Orbinson,
Emmylou Harris, The Everly Brothers, Johnny Cash, John Denver, Jerry Lee Lewis, The Monkees en vele
anderen. Een concert rockgeschiedenis. Op 11 december slaan Lucas Van den Eynde, Kathleen Vandenhoudt, Tiny Bertels en Tom Vanstiphout de handen in elkaar om een ode te brengen aan Wannes Van
de Velde.
Op zondagnamiddag 12 december zijn jong en oud welkom in de Bourla voor de Franse chansons van
Eddy et les Vedettes. Verder inviteren de Olympiquers op 14 december met Oblomow van Lazarus een
memorabele theatervoorstelling uit het afgelopen seizoen. Op 18 december ronden de Soirées af met
een Sneak filmvertoning en Bourla Beats, met ondermeer dj’s Tom & Jerry en Jan Paternoster van The
Black Box Revelation.
De oorspronkelijke geplande live striproman rond Jimmy Corrigan. The smartest kid on earth, gepland
op 15 & 16 december kon niet doorgaan omwille van auteursrechten. Olympique Dramatique stoomde
een vervangingsprogramma klaar: Het litteken lip en Drie kleuren wit. Na de voorstelling volgde telkens gratis een concert van Stanton.

james burton	
hommage aan wannes van de velde	
eddy et les vedettes	
oblomov		

10.12.10
11.12.10
12.12.10
14.12.10

het litteken lip + concert stanton
drie kleuren wit + concert stanton
bourla for life | soirée ciné
bourla for life | bourla beats	

15.12.10
16.12.10
18.12.10
18.12.10
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OLYMPIQUE DRAMATIQUE

OLYMPIQUE
DRAMATIQUE
(HER)MAAKT

TEKST
PIETER DE BUYSER
SPEL
WOUTER HENDRICKX
STIJN VAN OPSTAL
GEERT VAN RAMPELBERG
LICHTONTWERP
MARK VAN DENESSE
JAN BIJVOET
PRODUCTIE
LAMPE (2001)
MET DE STEUN VAN
HAUTE COIFFURE
MONTY
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
UITVOEREND PRODUCENT
toneelhuis

HET LITTEKEN LIP
LAMPE

bourla

In Het litteken lip ontvangen drie mannen elk een brief die in 1790 naar
hen is verstuurd. In die brieven staat precies beschreven wat de drie
mannen op ieder ogenblik doen en denken. Wat volgt is een avontuurlijke zwerftocht doorheen even groteske als filosofische fabels. Het is het
begin van een kernreactor in te veel bedrijven, een metafysische thriller
zonder metafysica, de vertelling van de veranderingen of een machinerie
die alles openspreekt (zelfs de eenvoudigste peterselietros). Zonder hoop
en zonder vrees.
Negen jaar na de oorspronkelijke versie neemt Olympique Dramatique de
draad terug op van een voorstelling op tekst van Pieter De Buysser. Een
tekst als een wonderlijk geheel van fabels die eerder op associatieve spellogica dan op rechtlijnige verhaallogica drijven. In de eerste versie speelde
Adriaan Van den Hoof naast Stijn Van Opstal en Geert van Rampelberg.
Nu neemt Wouter Hendrickx zijn rol over. De nieuwe versie staat als een
huis:
“Het litteken lip”, zo zegt recensente Griet Op de Beeck, “ is namelijk
zo’n productie waar alles aan klopt. Een kans om in een theater nog eens
het gevoel te krijgen dat je echt iets meemaakt. Alle mensen die in staat
zijn om een toneelavond lang hun pure rationaliteit los te laten, die niet
zoeken naar logische betekenissen, maar zich durven laten meevoeren: ga
deze voorstelling bekijken. Van deze orde zie je ze niet zo vaak.”

Aantekening
Met dit project kon Olympique Dramatique ingaan op
een lang lopende vraag van Pieter De Buysser om de voorstelling een nieuw leven te geven. Tegelijk kon Toneelhuis
hiermee het vacuüm zinvol opvullen dat even dreigde te

BOURLA, antwerpen	

ontstaan in de maand november 2010 na het afspringen
van de overeenkomst met Peter Missotten die oorspronkelijk in die periode Othello had gepland.

10.11 - 13.11.10 | 23.11 - 25.11.10 | 15.12.10
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OLYMPIQUE DRAMATIQUE

OLYMPIQUE
DRAMATIQUE
HERNEEMT
NAAR HET SCENARIO VAN
ANDERS THOMAS JENSEN
MUZIEK
DOMINIQUE PAUWELS
VAN EN MET
KOEN DE GRAEVE
TOM DEWISPELAERE
BART HOLLANDERS
ANNET MALHERBE
LAURA NEYSKENS
MATTEO SIMONI
STIJN VAN OPSTAL
GEERT VAN RAMPELBERG
RIK VERHEYE
TOM CALLENS
ALAN GEVAERT
BART MARIS
FILIP WAUTERS
MAYA SEPARA
DRAMATURGIE
ELLEN STYNEN
SCENOGRAFIE
PETER MISSOTTEN
CHOREOGRAFIE
SIDI LARBI CHERKAOUI
IRIS BOUCHE
LAURA NEYSKENS
GELUIDSDECOR & -TECHNIEK
DIEDERIK DE COCK
LICHTONTWERP
MARK VAN DENESSE
KOSTUUMONTWERP
LIES VAN ASSCHE
MET DANK AAN
STEF AERTS
JAN BIJVOET
KOEN HAAGDORENS
PRODUCTIE
toneelhuis
LOD

L’HIPPODROME, DOUAI (FR)
SSB ROTTERDAM (NL)		
THEATER A/H VRIJTHOF, MAASTRICHT (NL)
30CC, LEUVEN

ADAMS APPELS
bourla & TOURNEE

Ex-gevangene en neonazi Adam O. Petersen volgt een reïntegratieprogramma in de leefgemeenschap van Ivan, een geestelijke met een onwankelbaar geloof in de mens. Op Ivans vraag om zich een positief doel
te stellen, antwoordt Adam dat hij een taart zal bakken met de appels
uit Ivans tuin. Dat blijkt niet zo eenvoudig. Naast de kleptomaan-verkrachter Gunnar, de gangster Khalid, de zwangere alcoholica Sarah en
een verbouwereerde skinheadbende komt ook de duivel roet in het eten
gooien. Of is het God?
Adams appels is de eerste samenwerking tussen Olympique Dramatique
en Dominique Pauwels (LOD), die eerder al de muziek componeerde
voor Onegin en Wolfskers. Samen bewerken ze dit gitzwarte filmscenario
van de Deense Oscarwinnaar A.T. Jensen tot een musical. Aangevuld met
Annet Malherbe, Koen De Graeve, vier jonge acteurs, een danseres en
een stel muzikanten nemen de Olympiquers u mee op een krankzinnige
trip door de wereld van goed en kwaad, waarbij geen enkele overtuiging
overeind blijft.

Tournee in België, Nederland, Frankrijk
Consistent verhaal, goede muziek en heel veel spelplezier. Een plezier om
te bekijken - Radio 1

05.01.10
08.01.10
12.01.10
16.01.10

SSB AMSTERDAM (NL)
SSB GRONINGEN (NL)
BOURLA
LE MAILLON, STRASBOURG (FR)

19.01.10
23.01.10
27.01 - 30.01.10
03.02 - 04.02.10
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OLYMPIQUE
DRAMATIQUE
TOONT
TEKST
YASMINA REZA
VERTALING
CARL RIDDERS
VAN EN MET
TOM DEWISPELAERE
STIJN VAN OPSTAL
GEERT VAN RAMPELBERG
BEN SEGERS
COPRODUCTIE
RATAPLAN

DRIE KLEUREN WIT
bourla

Nog voor er van Olympique Dramatique sprake was, maakten Tom Dewispelaere, Stijn Van Opstal en Geert Van Rampelberg in 1998 de voorstelling
Drie kleuren wit (naar Art van Yasmina Reza) als afstudeerproject aan de
Toneelafdeling van de toenmalige Studio Herman Teirlinck. In 2003, na
het succes van De krippel, werd Drie kleuren wit al een eerste keer hernomen, samen met Ben Segers.
Ter gelegenheid van de Soirées Olympiques kruipen de Olympiquers nu
opnieuw in de huid van Marc, Serge en Yvan. Ze zijn altijd onafscheidelijke
vrienden geweest. Tot vandaag. Serge, bevangen door de modernist Antrios, kocht een schilderij van diens hand voor het duizelingwekkende bedrag van 30.000 euro. Het doek is helemaal wit, of toch bijna. Hier en daar
lijkt er een fijn, minder wit streepje op te staan. Die drie kleuren wit zetten
de drie vrienden tegen elkaar op.
De Frans-Iraanse Yasmina Reza schreef in 1994 met Art een vlijmscherp
stuk dat niet zozeer met een kunstkritisch relaas te maken heeft, maar des
te meer de confrontatie tekent van drie mannen op het breekpunt van hun
relatie. En al wordt de pil zoet geserveerd, de nasmaak blijft bitter.
In het kader van de Soirées Olympiques scoorde deze tweede herneming van

Olympique Dramatique is sterk in snelheid, timing, tekstbehandeling. Drie kleuren wit staat dan ook voor menig
komisch, soms haast slapstickachtig moment.
De Volkskrant

Altijd eigenzinnig. Altijd geëngageerd.
Ze spelen frontaal en schaamteloos.
De Standaard

Aantekening
Drie kleuren wit erg goed. De voorstelling liet nogmaals
het talent zien van de heren Olympiquers als acteurs die
schijnbaar moeiteloos een tekst op scène naar hun hand

BOURLA, antwerpen	

weten te zetten. Met net dat ‘slagje’ dat de voorstelling
grappig, apart en toch aangrijpend maakt, intussen het
waarmerk van Olympique Dramatique.

16.12.10
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BENJAMIN VERDONCK

2.3 BENJAMIN VERDONCK
BENJAMIN
VERDONCK
maakt
van en met
benjamin verdonck
techniek
iwan van vlierberghe
COPRODUCTIE
TONEELHUIS
KVS

KALENDER | ZWART
bourla & tournee

Op 2 januari 2010 legde Benjamin Verdonck de laatste hand aan zijn werk
KALENDER dat liep over het hele jaar 2009. In de loop van 365 dagen
vonden meer dan honderdvijftig acties plaats in de stad Antwerpen. Ze
verhielden zich tot traditionele feestdagen, de voortgang der seizoenen,
geopolitieke verschuivingen en het leven zoals het is.
Na een jaar in de openbare ruimte keert Benjamin Verdonck terug naar
de theaterzaal. De voorstelling KALENDER | ZWART vertelt u over drie
koningen, anonieme brieven, witte billboards, allerzieligen, alternatieve
tracés en een dode mus. Dit keer komt de toeschouwer Benjamin Verdonck niet meer toevallig tegen, maar in de schouwburg zelf, de zwarte
ruimte.
Première 17 januari 2010
Tournee België, Nederland

Aantekening
Benjamin Verdonck ontwikkelde geleidelijk aan – al tijdens
zijn KALENDER jaar zelf - een ‘verhaal over de KALENDER waarin hij bepaald acties toont op video of foto, sommige van commentaar voorziet, maar vooral ook een aantal gedachtengangen uitzet die de toeschouwer toelaten
om de acties onderling met elkaar verbinden en misschien
zelfs te duiden. In een eerste beweging krijgt KALENDER
zelf daarmee een ‘langer’ leven op zich, ook voor de toeschouwers die geen of slechts enkele van de acties zagen.
Maar bovendien stijgt KALENDER / ZWART gaandeweg

BOURLA, antwerpen		
KVS, BRUSSEL
GRAND THéâtre groningen (nl)
BOURLA, antwerpen	

16.01 - 17.01.10
30.03 - 31.03.10
09.04.10
29.04 - 01.05.10

boven het loutere verslag uit en wordt het een actie op
zich die verslag en verbeelding meer en meer met elkaar
verbindt.
De voorstelling blijft op repertoire, wordt ingezet in zeer
uiteenlopende contexten (puur artistieke, maar ook sociale, en meer thematisch gebonden contexten zoals
colloquia rond openbare ruimte, duurzaamheid etc.). Een
engelstalige versie wordt voorbereid om te kunnen ingaan
op de buitenlandse vragen.

informania t.
mas, museum aa, de stroom? antwerpen	
O.T. zomerfestival, rotterdam (nl)
campo, gent 				

17.05.10
20.05.10
10.09.10
16.11.10
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BENJAMIN
VERDONCK
maakt
COPRODUCTIE
TONEELHUIS
M HKA
LLS 387

KALENDER | WIT
m hka

KALENDER | WIT vertaalt KALENDER naar de white cube, de witte ruimte
van het museum. 365 dagen actie in de publieke ruimte tentoongesteld
binnen de vier muren van het museum. Een verzameling verfrommeld zilverpapier, een gesprek met de vogels, een klein kasteeltje van papier voor
de mensen zonder papieren, maquettes, foto’s, films en post-its.
KALENDER | WIT is een coproductie van Toneelhuis, M HKA en LLS 387.
Het materiaal van de actiecyclus te raadplegen op www.kalender09.be.
KALENDER als project werd in 2009 ondersteund door Antwerpen Open,
KVS, Toneelhuis, Campo en Inteatro. Benjamin Verdonck wordt tot en
met 2012 ondersteund door Toneelhuis, KVS en LLS 387.

m hka, antwerpen

25.04 - 30.05.10
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ABKE HARING

2.4 abke haring
abke
haring
maakt

tekst & regie
abke haring
advies
bart meuleman
spel
abke haring
ward weemhoff
louis van der waal
jimi zoet
gelluidsdecor
senjan jansen
lichtontwerp
mark van denesse
scenografie
jean bernard koeman
productie
TONEELHUIS
coproductie
desingel
met steun van
vlaams fonds voor de letteren

hout
desingel & tournee

verkoolde honden
na het kampvuur
gratis ijsjes
achteraf
optellen en
aftrekken
humor
in een nauw vaasje
Abke Haring schrijft een nieuwe tekst voor Louis van der Waal, Ward
Weemhoff, Jimi Zoet en zichzelf. Over de kracht van geloof in de ander en
gedwongen participatie. Volharding en overgave als gereedschap. Instructies en manipulatie doen ons bloeien, leren ons volgen. Met inzet van je
joker op het juiste moment. Blind vertrouwen. Hout met splinters.
Première 9 december 2010
Haring monteert woorden en beelden niet zozeer tot verhalen maar tot
indringende sferen. Ze toont zich hierin veelbelovend, meesterlijk en de exponent van een nieuwe generatie theatermakers die naar een andere ‘relatie’ tussen tekst, klank en beeld zoeken. Met Hout creëert ze een visuele
en auditieve trip waarin prachtige beelden steken die raken, choqueren en
tot slot uitmonden in een uiterst gevoelig verhaal over het verlangen naar
een cocon, naar een schoot om in weg te kruipen. - Knack
Aantekening

Abke Haring heeft met dezelfde aandacht voor detail die
haar schriftuur kenmerkt een ploegje van artistieke medewerkers rond zich verzameld die samen met haar bouwen
aan de creatie van wat een aantal journalisten ‘triptheater’
genoemd hebben. Geluidskunstenaar Senjan Jansen,
beeldend kunstenaar Jean Bernard Koeman en lichtontwerper Mark Van Denesse creëren sferen waarin Haring een
traject over de scène ontwikkelt voor zichzelf en haar drie
medespelers. Sterker nog dan in haar vorige voorstellingen,
laat dit traject zich bij Hout misschien eerder als choreografisch of beeldend lezen, dan narratief: associatief,
gedragen door de fysieke présence en spanning die in een
lichaam en tussen lichamen kan ontstaan, grotendeels

woordenloos, met momentane uitbarstingen van een niet
te stelpen woordenstroom. Wat zeg je met woorden? En
wat zeg je als je niet spreekt? Wat gebeurt er tussen vier
personen in een bevreemdende omgeving als de onderlinge
krachtsverhoudingen ontsporen? Deze vragen stuwen de
creatie van Hout. En zoals steeds bij triptheater gaan
sommige toeschouwers geheel en al op in de trip, terwijl
wie er niet kan of wil in binnenstappen er voorgoed buitenblijft. Of nog anders gezegd: daar waar het publiek puur
teksttheater verwacht, stuit de voorstelling meer dan eens
op onbegrip; daar waar het publiek meteen het performance-gehalte van de voorstelling (h)erkent, is er grote
aansluiting en enthousiasme.

desingel, antwerpen		

stuk, leuven	

09.12 - 18.12.10

22.12 - 23.12.10
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ABKE HARING

stock

herman sorgeloos

Om de intrede van Bart Meuleman en Abke Haring in Toneelhuis kracht bij te zetten — als dat al nodig zou zijn — tonen
we onder de noemer STOCK! van 6 t/m 10 oktober een greep uit hun recente repertoire. Het zijn elk op zich voorstellingen
die een stukje blootleggen van deze intrigerende theatermakers.

ABKE
HARING
HERNEEMT

in het kader van stock!

LINOLEUM | SPEED
bourla & TOURNEE

tekst
abke haring
advies
bart meuleman
spel
abke haring
MARLIES HEUER
gelluidsONTWERP
senjan jansen
lichtontwerp
mark van denesse
scenografie & VISUALS
jean bernard koeman
productie
LA RéSISTANCE ridicule vzw
UITVOEREND PRODUCENT
TONEELHUIS
copRoductie
kaaitheater
toneelhuis
theater antigone
troubleyn

In Linoleum | speed neemt Abke Haring een dubbele functie op: ze
schreef voor deze productie een mooie, nieuwe theatertekst en ze speelt
zelf een van de twee rollen. In dialoog met tegenspeelster Marlies Heuer
toont ze de wederzijdse afhankelijkheid, de machtsspelletjes tussen twee
mensen die in een onontkoombare houdgreep met elkaar verwikkeld zijn,
de onmogelijkheid om daarover met elkaar te spreken, de eenzaamheid
daarvan…
Het zijn stuk voor stuk motieven die vaker terugkomen in het werk van
Abke Haring. Senjan Jansen maakte voor Linoleum | speed een verrassend
geluidsdecor dat deze tweestrijd omhult en er op elk moment de toon van
zet. Met het speelvlak dat beeldend kunstenaar Jean Bernard Koeman
ontwierp, moeten beide dames zich met elkaar meten en dat haalt het
beste uit henzelf. Bart Meuleman tekende voor de spelbegeleiding.
Tournee Bourla, Breda, Turnhout

Haring en Heuer vormen een geslaagde combinatie. Het gepolijste spel
van Heuer wordt mooi bekrast door de ruwe diamant Haring.”
De Standaard

de warande, turnhout	
chassé theater, breda (NL)

12.05.10
13.05.10

bourla, antwerpen	

20.05 - 22.05.10
06.10.10 - 10.10.10
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BART MEULEMAN | olympique dramatique

2.5 bart meuleman
bart
meuleman
olympique
dramatique
maken
tekst naar
franz kafka
tekstbewerking & regie
bart meuleman
spel
david dermez
willy thomas
stijn van opstal
geert van rampelberg
dramaturgie
ivo kuyl
gelluidsdecor
senjan jansen
lichtontwerp
mark van denesse
kostuumontwerp
ilse vandenbussche
scenografie
senjan jansen
bart meuleman
productie
TONEELHUIS
kvs

in de strafkolonie |
het hol
bourla & tournee

Het is een speciaal apparaat,’
zei de officier tegen de toerist.

Nieuwe Toneelhuismaker Bart Meuleman regisseert Willy Thomas, David
Dermez en Stijn Van Opstal en Geert Van Rampelberg van Olympique
Dramatique in tweemaal Kafka: In de strafkolonie en Het hol.
Weinig teksten van Kafka laten zich zo politiek lezen als In de strafkolonie.
Een toerist krijgt van een legerofficier uitleg over een vernuftige executiemachine. Straks zal deze machine in werking treden en zo een
doodvonnis uitvoeren. De toerist mag het live meemaken. Hij slaagt er
maar moeilijk in zijn mening hierover kenbaar te maken. Bart Meuleman
laat In de strafkolonie voorafgaan door een enscenering van Het hol, een
intrigerend kortverhaal en de ultieme parabel over onze obsessie met
veiligheid en bezit.
Première 15 april 2010
Tournee België, Nederland
Het hol | In de strafkolonie is de perfecte voorstelling - De Standaard
Aantekening

Bart Meuleman gaat met dit Kafka-project – zijn eerste
regie binnen Toneelhuis - een flink aantal uitdagingen
tegelijk aan. Hij tekent voor de vertaling en bewerking van
deze twee kortverhalen die hij tot één geheel omsmeedt. Hij
plaatst spelers met uiteenlopende speelstijlen samen:
Willy Thomas (van wiens Dito’Dito gezelschap Bart Meuleman in een ver verleden voor korte tijd deel uit maakte)
neemt de monoloog Het hol voor zijn rekening; voor In
De strafkolonie brengt Meuleman Stijn Van Opstal en
Geert Van Rampelberg samen met performer David Dermez, aangevuld met Willy Thomas. Meuleman ontwikkelt
met al deze acteurs een specifieke speelstijl die eerder ingehouden is en ogenschijnlijk ‘realistisch’ oogt, maar die
zich door bijzondere timing van stiltes en pauzes bij momenten onttrekt aan elke vorm van realisme. Daardoor
ontstaat een onwezenlijke sfeer die – versterkt door het ijle
bourla, antwerpen		
13.04 - 17.04.10
cc brugge	
20.04.10
cc de werf, aalst			
21.04.10
30cc, leuven	
23.04.10
cc ‘t gasthuis, aarschot	
29.04.10
toneelschuur, haarlem (nl)
01.05.10
bourla	
04.05 - 08.05.10 | 11.05 -15.05.10
cc de muze, heusden-zolder	
18.05.10

gezang van ‘slachtoffer’ Dermez - bijzonder goed aansluit
bij de inhoud van deze twee Kafka-verhalen. Maar ook op
het niveau van de scenografie liggen behoorlijk wat uitdagingen : de aansluiting van twee verschillende ruimtelijke
ontwerpen op elkaar, de combinatie van twee verschillende
sferen, het object van de foltermachine zelf die de kolonie
tot strafkolonie maakt… Het zijn een heleboel kwesties die
om inventieve oplossingen vragen. De publieke ontvangst
van de voorstelling is overwegend positief. Daarbij valt op
dat de ‘heavy users’ van theater zeer enthousiast zijn (met
weliswaar enkele kritische kanttekeningen bij de combinatie van de twee verhalen en de trefzekerheid van de scenografie), en dat het publieksdeel dat vooral op Olympique
Dramatique afkomt, toch moet wennen aan de ontwikkelde speelstijl.

nt gent	
20.05 - 21.05.10
cc de velinx, tongeren	
28.05.10
cc ter vesten, beveren	
29.05.10
de warande, turnhout	
31.05.10
bourla, antwerpen
01.10 - 02.10.10
de brakke grond, a’dam (nl)
05.10 - 06.10.10
kvs, brussel	
09.10 - 10.10.10 | 13.10 - 16.10.10
kvs, brussel 			
19.10 - 23.10.10
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BART MEULEMAN

in het kader van stock!
BART
MEULEMAN
HERNEEMT

THE BULT AND THE
BEAUTIFUL
bourla

TEKST & REGIE
bart meuleman
spel
AMARA RETA
MARK VERSTRAETE
gelluidsONTWERP
senjan jansen
lichtontwerp
mark van denesse
productie
THEATER ANTIGONE
UITVOEREND PRODUCENT

kurt van der elst

Bart Meuleman schreef met The Bult and the Beautiful een tekst die microscopisch inzoomt op de kwetsbare intimiteit die ontstaat wanneer een
man een vrouw opbelt voor een potje anonieme telefoonseks. (…) Meuleman regisseert in vier sobere en duistere scènes tussen Mark Verstraete
en Amara Reta de mechanismen van de onmogelijkheid tot ontmoeting
in schijnbaar banale mededelingen, waarbij het verzwegene zoveel luider
klinkt. - Theaterfestival

kurt van der elst

TONEELHUIS

Telefoonseks. Kan je er een theatervoorstelling mee maken? Ja, en nog
wel een erg goeie. Dat bewijst regisseur Bart Meuleman die een wat
oudere man en een jongere vrouw met elkaar laat converseren. Ze hebben alleen contact met elkaar via hun stemmen en alle geluiden die daar
rondom gecreëerd worden. Die afstand levert vreemd genoeg een soort
intimiteit op. Is die intimiteit illusoir? Maar is de intimiteit daardoor niet
des te groter?

in het kader van stock!
BART
MEULEMAN
toont

TEKST & REGIE
bart meuleman
spel
bart meuleman
PAUL VERREPT
DRAMATURGIE
JAN VAN DIJCK
productie
VILLANELLA

THE BULT AND THE BEAUTIFUL

MENEERTJE KOKHALS
bourla
Mijnheertje Kokhals is een zeer aardige man. Zo aardig als hij is werkelijk
niemand. Als hij niet moet werken, heeft hij een zee van tijd. Dan gaat hij
op stap en beleeft hij allerlei avonturen. Of hij zit thuis te wachten, tot er
iets spannends gebeurt.
Helaas loopt het nooit zo goed af als hij had gehoopt. Het valt eigenlijk
altijd tegen. Bezoek ontvangen lukt niet. Vrienden maken al evenmin. En
een blinde man de straat over helpen blijkt een lastige klus. Dus wordt
mijnheertje Kokhals droef. Ook wel een beetje misselijk... Maar het helpt
als hij zijn hart kan luchten.
Mijnheertje Kokhals is het geesteskind van auteur Bart Meuleman en illustrator Paul Verrept. Op basis van hun prentenboekenreeks hebben
beide heren een voorstelling gemaakt. Samen staan ze op de scène om
het aandoenlijke personage van mijnheertje Kokhals tot leven te brengen.
07.10 - 09.10.10

MENEERTJE KOKHALS

08.10 - 09.10.10

BART MEULEMAN | ABKE HARING

BART
MEULEMAN
ABKE
HARING
HERNEMEN

VAN EN MET
ABKE HARING
bart meuleman
SENJAN JANSEN
productie
THEATER ANTIGONE
GOEDERTIER VZW
UITVOEREND PRODUCENT
TONEELHUIS
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in het kader van stock!

MAISON FRAGILE
bourla

“Mijn kindertijd heeft voor mij altijd zijn mysterie en magie behouden,
maar ook zijn drama.” Het is een uitspraak van beeldend kunstenares
Louise Bourgeois. Het spanningsveld tussen onschuld en seksualiteit dat
Bourgeois’ werk tekent, was een ver uitgangspunt voor Maison fragile, een
voorstelling die Abke Haring, Bart Meuleman en Senjan Jansen samen
maakten in 2004.
Dat de relatie tussen het meisje Louise (gespeeld door Haring) en haar
vader getormenteerd is, wordt pas langzaamaan duidelijk. De voorstelling insinueert, suggereert, laat enkel in flitsen oplichten waar ze eigenlijk
over gaat. Door een subtiel samenspel tussen het geluidsdecor van Senjan
Jansen, het acteerwerk van Abke Haring en de ingrepen van regisseur Bart
Meuleman ontstaat gaandeweg een pijnlijke herverkenning van vroeger,
een soort helletocht waar je alleen maar de vonken van ziet. En ze gloeien.
(Wouter Hillaert in De Morgen).
Maison fragile, een ijkpunt in het werk van Haring, Meuleman en Jansen.

BOURLA, antwerpen	

06.10 - 07.10.10

PETER MISSOTTEN | DE FILMFABRIEK
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2.6 PETER MISSOTTEN | DE FILMFABRIEK
PETER
MISSOTTEN
DE FILMFABRIEK
MAAKT
REGIE EN VORMGEVING
PETER MISSOTTEN
DE FILMFABRIEK
EEN VOORSTELLING VAN EN MET
ABKE HARING
TEUN LUIJKX
JOOST MAASKANT
BENJAMIN MOEN
RENé NIJMAN
KRISJAN SCHELLINGERHOUT
DRIES VANHEGEN
MARC VANRUNXT
DRAMATURGIE
ELLEN STYNEN
productie
TONEELHUIS

DE INDRINGER
bourla
Wat hoor ik?
Niks, dat zijn de bladeren die vallen.
Ja, het zijn de bladeren die vallen op het terras.
Voor zijn nieuwe grotezaalvoorstelling De indringer vertrekt Peter Missotten van een bewerking van Maeterlincks eenakter De indringer uit 1890.
Samen met zijn acteurs creëert hij een verstikkende wereld die appelleert
aan onze primaire angsten: een donker bos, de ander, de onbekende, de
dood.
De indringer concentreert zich op deze angsten, maar ook op onze fascinatie ervoor. Angst verstijft ons, maar raakt ons ook tot in het diepste
van onze vezels. Missotten ensceneert een broeierig en duister universum,
bevolkt door vertraagde, verstilde figuren. We zijn getuige van iets wat we
niet willen zien, maar blijven gefascineerd kijken. Het onbehagen wordt
ten top gedreven. “It’s what we try to get away from throughout our lives”,
zei acteur Boris Karloff over horror. Het is de schrik dat er ergens een breuk
is in onze werkelijkheid, een zwart gat waarin we dreigen te verdwijnen.
Peter Missotten houdt van theater, en ook van theaterzalen. Het liefst verbouwt hij die tot eigenzinnige constructies. Elk nieuw decor is een nieuwe
theaterzaal, een nieuwe theatermachine. Voor zijn voorstelling De wilde
wilde weg bouwde hij in de Bourla een catwalk tot diep in de zaal en liet hij
het publiek vanop de balkons naar beneden kijken. Bij WeerSlechtWeer
zat het publiek in een metalen constructie waarin regen en onweer werden
gecreëerd. Bij Serre zaten de toeschouwers met een koptelefoon rond een
glazen kooi in een park. Bij Kwartet lag het publiek op de grond en keek
zo naar de acteurs de op een zwevend platform speelden. ‘Kijken’ gebeurt
bij Peter Missotten nooit neutraal vanuit de luie stoel. Er is altijd iets dat
het kijken bespookt…
Ook voor De indringer creëert hij in de Bourla een bijzondere atmosfeer.
Missotten neemt het publiek mee op een unheimliche trip waarin angst,
ongemak en fascinatie niet altijd meer te onderscheiden zijn. “Wie kijkt,
gaat dood.” De toeschouwer is gewaarschuwd.
Première 11 maart 2010

Aantekening
De indringer van Maeterlinck drijft – zeker in Peter Missottens visie – op een sfeerschepping waarbij een gesloten groep van mensen voortgedreven wordt door een
ongekende en onkenbare dreiging van buitenaf. Missotten
maakt daarbij abstractie van de familierelaties die
Maeterlinck uitzet: verschillen tussen generaties (ouders
versus kinderen), of tussen de geslachten worden daarbij op
de helling gezet. Daardoor trekt de verhaalsontwikkeling
zich terug uit de voorstelling en wordt volop ingezet op
sfeerschepping via ingenieus gebruik van beeldprojecties en geluidsinterventies. Het gevaar dat de voorstelling
zich daarmee in zichzelf terugtrekt en een gesloten geheel
BOURLA, antwerpen	

wordt, blijkt reëel. De publieksreacties laten zich ook in die
zin lezen: een aantal – veelal jonge – toeschouwers gaat
voluit mee met de sfeer en is enthousiast, anderen voelen
zich buitenstaander en haken af. Tijdens het creatieproces
van De indringer lopen de gesprekken tussen Guy
Cassiers en Peter Missotten over diens volgende project
Othello, voorzien voor najaar 2010. Cassiers dringt o.m.
aan op een volledig professionele cast (ipv een flink aantal
stagiairs zoals in De indringer). Onder meer op dit punt
zullen de wegen van Missotten en Cassiers scheiden: Peter
Missotten stopt per 1 juli 2010 als Toneelhuismaker.

11.03 - 13.03.10 | 17.03 - 20;03.10 | 24.03 - 27.03.10
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EASTMAN | SIDI LARBI CHERKAOUI

2.7 eastman | sidi larbi cherkaoui
Residentie

Sidi Larbi Cherkaoui blijft met zijn nieuwe gezelschap
Eastman gedurende drie jaar – 2010 tem 2012 – verbonden
als resident aan Toneelhuis. Enerzijds voorziet Toneelhuis in een gedeelte van de infrastructuur en infrastructuur-kost (zie hiervoor het zakelijke deel). Anderzijds
coproduceert Toneelhuis aan de herneming van één re-

EASTMAN | SIDI LARBI
CHERKAOUI
MAAKT
CHOREOGRAFIE
SIDI LARBI CHERKAOUI
DAMIEN JALET
VISUEEL CONCEPTE & DESIGN
ANTONY GORMLEY
LCIHTADVISEUR
ADAM CARRée
KOSTUUMS
ALEXANDRA GILBERT
MUZIKAAL ADVISEUR
FAHRETTIN YARKIN
DRAMATURGIE
LOU COPE
assistentie choreografie
nienke reehorst
dansers | acteurs
navala chaudhari
francis ducharme
jon filip fahlstrom
damien fournier
ben fury
kazutomi kozuki
christine leboutte
moya michael
james o’hara
helder seabra
ulrika kinn svennson
darryl e; woods
muzikanten
patricia bovi
mahabub khan
sattar khan
gabriele miracle
spreiding
frans brood productions
productie
eastman
de munt | la monnaie
coproductie
Fondation d’Entreprise Hermès
Le Parc et la Grande Halle de la Villette
Parijs
Sadler’s Wells Londen
Festival Boulevard Den Bosch Festspielhaus St. Pölten
Grand Théâtre de Luxembourg International Dance Festival Migros Culture
Percentage
Fondazione Musica Per Roma
Ludwigsburger Schlossfestspiele

pertoirevoorstelling van Sidi Larbi Cherkoui per seizoen,
die in Toneelhuis in première gaat. De onderliggende gedachte is dat Toneelhuis op die manier meewerkt aan de
ontwikkeling van een repertoire van Eastmen, terwijl de
nieuwe creaties door andere huizen, waaronder deSingel
en De Munt, ondersteund worden.

Babel (words)
DESINGEL
Vanaf het begin van zijn traject als choreograaf werd Sidi Larbi Cherkaoui
geïntrigeerd door de zoektocht van de mens naar het goddelijke, door de
sterke aanwezigheid en de constante verwarring die het opperwezen in
de geest van de mensheid teweegbrengt. Samen met choreograaf Damien
Jalet ziet hij zijn nieuw werk, Babel (Words), als een natuurlijk vervolg op
zijn eerdere verkenning van het menselijke streven naar redding. Tegelijk
biedt Babel (Words) een tegengewicht voor de verzoening en vrede die
door zijn eerdere choreografieën Origine en Sutra schemeren.
Babel (Words) begint met de veronderstelling: wat als Babel gelukt was?
Wat als de ambitie of de aanmatiging de hemel te bereiken, gesymboliseerd door het volk van Sinear en deze onmogelijk hoge toren, niet was
verijdeld maar helemaal verwezenlijkt?
Eastman vzw is in residentie in Toneelhuis en trajectpartner in kunstcity
deSingel
Première 27 april 2010 De Munt | La Monnaie, Brussel
Diversiteit hoeft niet noodzakelijk tot het failliet van een ideaal te leiden,
lijkt Babel in duizend-en-één talen te tonen - De Standaard

parc de La Villette, Parijs	
desingel, antwerpen	

01.07 - 03.07.10 | 05.07 - 07.07.10
15.12 - 18.12.10
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EASTMAN | SIDI LARBI
CHERKAOUI
herneemt

EASTMAN | SIDI LARBI CHERKAOUI

foi
bourla & tournee

bourla, antwerpen	
stuk, leuven	
parc de la villette, parijs	
schlossfestspiele, ludwigsburg	

In 2003 maakte Sidi Larbi Cherkaoui zijn eerste grote creatie bij Les
Ballets C de la B.
Foi toerde twee jaar lang met bijzonder veel succes de wereld rond. Dit seizoen herneemt hij de voorstelling voor het eerst weer, op algemene vraag.
Uitgangspunt is de vraag naar de impact van geloof, traditie en overlevering.

kurt van der elst

Foi verenigt 18 vertolkers, zangers, dansers en musici rond een ambachtelijke creatie van een middeleeuwse, hedendaagse opera. In samenwerking met het ensemble Capilla Flamenca ensceneert de choreografie muziekstukken uit de veertiende eeuw, schriftelijke partituren en mondeling
overgeleverde gezangen.

kurt van der elst

REGIE & CHOREOGRAFIE
SIDI LARBI CHERKAOUI
CREATIE & SPEL
CHRISTINE LEBOUTTE
JOANNA DUDLEY
ALEXANDRA GILBERT
ULRIKA KINN SVENSSON
ERNA ÓMARSDÓTTIR
LAURA NEYSKENS
DARRYL E. WOODS
DAMIEN JALET
NAM JIN KIM
NICOLAS VLADYSLAV
MARC WAGEMANS
MUZIEK
CAPILLA FLAMENCA
DRAMATURGIE
ISNELLE DA SILVEIRA
COACHING
NIENKE REEHORST
KOSTUUMONTWERP
ISABELLE LHOAS
DECORONTWERP
RUFUS DIDWISZUS
LICHTONTWERP
JEROEN WUYTS
spreiding
frans brood productions
PRODUCTIE
les ballets C de la B
UITVOEREND PRODUCENT
Toneelhuis
Eastman vzw
COPRODUCTIE
Schaubühne am Lehniner Platz Berlin
Théâtre de la Ville Paris
Monaco Dance Forum
Holland Festival
Oude Muziek Utrecht & Springdance |
Works Utrecht
kunstencentrum Vooruit
Muziekcentrum De Bijloke Gent
South Bank Centre London tanzquartier Wien
pact Zollverein Essen | Choreographisches Zentrum nrw

06.01 - 09.01.10
26.01.10
17.06 - 19.06.10
24.07 - 25.07.10
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EASTMAN | SIDI LARBI
CHERKAOUI
herneemt
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myth
tournee

REGIE | CHOREOGRAFIE
SIDI LARBI CHERKAOUI
ASSISTENT CHOREOGRAFIE
NIENKE REEHORST
MUZIKALE LEIDING
PATRIZIA BOVI
DANS | CHOREOGRAFIE
ANN DOCKX
DAMIEN FOURNIER
ALEXANDRA GILBERT
MILAN HERICH
DAMIEN JALET
PETER JASKO
SATOSHI KUDO
CHRISTINE LEBOUTTE
LAURA NEYSKENS
JAMES O’HARA
ULRIKA KINN SVENSSON
MARC WAGEMANS
DARRYL E. WOODS
DAISY PHILLIPS
LIVE MUZIKANTEN
ENSEMBLE MICROLOGUS:
MAURO BORGIONI
PATRIZIA BOVI
GOFFREDO DEGLI ESPOSTI
GABRIELE MIRACLE
GABRIELE RUSSO
SIMONE SORINI
LEAH STUTTARD
SCENOGRAFIE
WIM VAN DE CAPPELLE
SIDI LARBI CHERKAOUI
DRAMATURGIE
GUY COOLS
KOSTUUMS
ISABELLE LHOAS
FREDERICK DENIS
LICHTONTWERP
LUC SCHALTIN
MET DANK AAN
IRIS BOUCHE
spreiding
frans brood productions
PRODUCTIE
Toneelhuis
COPRODUCTIE
deSingel
Théâtre de la Ville Paris
National Arts Center Ottawa
Concertgebouw Brugge
Grand Théâtre de Luxembourg
Sadler’s Wells London
Fondazione Musica per Roma
Theater Im Pfalzbau Ludwigshafen
parc de la villette, parijs	

De voorstellingen van Sidi Larbi Cherkaoui zijn grote verhalenboeken
met duidelijke verwijzingen naar de werkelijkheid. De scène lijkt een
wachtzaal voor een grote poort, waarbij je niet weet of de mensen naar
de hemel of de hel, naar een dokter of een god zullen gestuurd worden,
of terug naar de wereld. De personages die in die tussenwereld belanden,
zijn gespleten tussen een aardse en hemelse pool, tussen hun vrouwelijke
en mannelijke zijde, tussen een oosters en een westers bewustzijn, tussen
goed en kwaad,... Ze worden bezocht en begeleid door hun schaduwzijde,
door hun dierlijke natuur.
Voor Myth brengt Cherkaoui veertien uitzonderlijke performers samen
die intussen lotgenoten geworden zijn. Zangeres Patrizia Bovi, meester in
de Italiaanse traditionele muziek, is (samen met haar ensemble Micrologus) Larbi’s muzikale bondgenoot op de scène.
Een cocktail van amusante, intrigerende, verbluffende beelden. Het zotte,
het ontroerende en het diepzinnige vallen hier samen in muziek en
beweging. – De Morgen

24.06 - 26.06.10
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REGIE EN CHOREOGRAFIE
SIDI LARBI CHERKAOUI
ASSISTENTIE CHOREOGRAFIE
NIENKE REEHORST
SATOSHI KUDO
CLAIRE CUNNINGHAM
DANS | CHOREOGRAFIE
KAZUTOMI KOZUKI
DAISY PHILLIPS
VALGEROUR RÚNARSDÓTTIR
SHAWN MOTHUPI
MUZIEK
HILDEGARD VON BINGEN
LIEDEREN UIT DE OOSTERSE CHRISTELIJKE
TRADITIE (4DE-12DE EEUW)
PSALMEN EN VROEGE POLYFONIE UIT HET
SPAANSE MIDDELEEUWSE NONNENKLOOSTER
LAS HUELGAS (13DE EEUW)
GEWIJDE VROUWENLIEDEREN VAN HET
ZWEEDSE PLATTELAND
LIVE MUZIEK
ENSEMBLE SARBAND
ZANG
FADIA TOMB EL-HAGE
AMY GREEN
ZANG EN GOTHISCHE HARP
MIRIAM ANDERSÉN
MUZIKALE DIRECTIE, ARRANGEMENTEN,
PERCUSSIE EN LUIT
VLADIMIR IVANOFF
DRAMATURGIE
GUY COOLS
KOSTUUMONTWERP
ISABELLE LHOAS
FREDERICK DENIS
LICHTONTWERP
ENRICO BAGNOLI
POPPENMAKER
FILIP PEETERS
BEELD
GILLES DELMAS
PAUL VAN CAUDENBERG
spreiding
frans brood productions
PRODUCTIE
Toneelhuis
Muziekcentrum De Bijloke Gent
COPRODUCTIE
Théâtre de la ville, Parijs
Torinodanza
tanzhaus nrw Düsseldorf

myth
théâtre d’arras	
opéra de dijon			

origine
tournee

Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui zoekt voor Origine een intimistische
sfeer op met vier dansers. Hij koos deze dansers om gestalte te geven aan
de vier windrichtingen die ook de grote culturele verhoudingen lijken te
bepalen: noord versus zuid, oost versus west.
Ijslandse sprookjes, Japanse robotica, Amerikaanse consumptie, Afrikaanse aarde. De vier elementen, met een houten pop als vijfde element
dat bindt of transformeert. Dit alles wordt omgeven door twee vrouwenstemmen, een Arabische en een Scandinavische.
Origine is een voorstelling die een breed publiek zal bekoren, door de
verpletterend mooi uitgevoerde muziek, door de vier schitterende dansers,
en door het podiumbeeld.– Gazet van Antwerpen

play

EASTMAN | SIDI LARBI
CHERKAOUI
toont

desingel

Play is een samenwerking tussen twee
uitmuntende performers: Sidi Larbi
Cherkaoui en de Indiase danseres
Shantala Shivalingappa, met haar zeer
verfijnde traditionele kuchipudidans.
Play vertrekt vanuit de ontmoeting tussen een man en een vrouw en toont
hoe tussen beiden schoorvoetend een
verhaal ontstaat dat geregeld verstoord
wordt.

MET
SHANTALA SHIVALINGAPPA
SIDI LARBI CHERKAOUI
MUZIKALE UITVOERING
PATRIZIA BOVI
GABRIELE MIRACLE
PRODUCTIE
Eastman
COPRODUCTIE
deSingel
Sadler’s Wells Londen

Het spel is daarbij het vehikel dat het verhaal in gang zet. Een rollenspel,
een verleidingsspel, elkaar nabootsen of het opzetten van maskers: tal van
middelen worden ingezet om elkaar voor zich te winnen, elkaars grenzen
af te tasten of elkaar gewoonweg te begrijpen. Beide dansers proberen ondanks of net door hun verschillende achtergronden en bewegingen een
brug te slaan naar elkaar.
Twee muzikanten uit diverse genres, Gabriele Miracle en Patrizia Bovi,
gaan met hen in dialoog. Deze laatste zag u met verve aan het werk in
Myth.

tristram kenton

EASTMAN | SIDI LARBI
CHERKAOUI
herneemt

08.03.10
10.03 - 11.03.10

play
desingel, antwerpen	

20.10 - 24.10.10
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JOSSE DE PAUW

2.8 JOSSE DE PAUW
Verwante maker
Josse De Pauw is ‘verwant’ maker par excellence in Toneelhuis: hij neemt prominente rollen voor zijn rekening in
regies van Guy Cassiers (Mefisto for ever) en creëert zelf
ook geregeld nieuw werk in Toneelhuis, alleen (De versie

JOSSE
DE PAUW
HERNEEMT
REGIE
JOSSE DE PAUW
TEKST
MARK SCHAEVERS
SPEL
JOSSE DE PAUW
STIJN KEULEERS
SCÈNEBEELD
HERMAN SORGELOOS
PRODUCTIE
Toneelhuis

Claus) of in samenspraak met Guy Cassiers zoals Onder
de vulkaan waar hij tekent voor de tekstbewerking en de
hoofdrol speelt. Hij is ook meer dan eens te gast in de Bourla met voorstellingen die hij elders maakt, zoals Weg.

DE VERSIE CLAUS
TOURNEE

Voor zijn solo De versie Claus vertrekt Josse De Pauw van het boek Groepsportret, waarin Mark Schaevers aan de hand van de verzamelde interviews van Hugo Claus de schrijver portretteert. Ten huize van Hugo Claus
dient zich de Interviewer aan: honderden keren heeft de schrijver het
meegemaakt, maar normaler is hij het daarom nooit gaan vinden, die
omsingeling, die onophoudelijke ondervraging: ‘Wie is Hugo Claus?’
Terwijl de schrijver principieel de leugen verdedigt, liegt hij oog in oog
met de ondervrager toch een waarheid over zijn leven bij elkaar: de versie
Claus. Wie ze niet lust, verzint maar een andere.
De versie Claus is niet verzonnen: ze berust op een sample van flarden uit
zijn interviews en echo’s uit zijn oeuvre. De versie Claus is, het leven van
de schrijver getrouw, een veelstemmige monoloog.
Tournee franse versie La version Claus
Het is een meerlagige voorstelling, intrigerend en ook ontroerend. (…)
Josse De Pauw weet met alle Claus-bravoure van dien een gevoel van
machteloosheid en onpeilbare melancholie over te brengen, die ook
deel is geweest van dat mensenleven en dat zeker zo herkenbaar
is. En dat komt aan. - De Volkskrant

kvs, brussel	

12.01 - 13.01.10

le maillon, strasbourg	

18.03 - 20.03.10
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JOSSE
DE PAUW
toont
TEKST
JOSSE DE PAUW
MUZIEK
PETER VERMEERSCH
MET
JOSSE DE PAUW
PETER VERMEERSCH
PIERRE VERVLOESEM
PETER VANDENBERGHE
PRODUCTIE
Kaaitheater (1998)
UITVOEREND PRODUCENT
KVS

over de bergen	

bourla
dat het er niet zou zijn, kan het zich niet voorstellen.
Josse De Pauw
Na het internationale succes van RUHE maakt Josse De Pauw — samen
met componiste en gitariste Corrie van Binsbergen — een opera waarvoor hij zelf de tekst schrijft en speelt, en waarvoor zij de muziek schrijft
en mee uitvoert. In alle mogelijke talen hebben ze het over verlangen en
gemis die nooit ophouden. Het hoofdpersonage is geen mens, maar een
wezen propvol verlangen. Samen met beeldend kunstenaar Michaël Borremans gaan ze op zoek naar hoe dat wezen er moet uitzien. Het vangt
ijle klanken op van ergens over de bergen en wordt door die sirenenzang
aangezogen, voortgestuwd, overhoop gehaald, weggeblazen...
De Amerikaanse sopraan Claron McFadden, de uit de jazz en pop afkomstige zussen Beatrice en Vera van der Poel, de ritmesectie van de succesvolle band Corrie en de Grote Brokken én een aantal fenomenale, kameleontische musici versmelten in deze opera tot een kleurrijke hoofdrolspeler.
Over de bergen is zo’n voorstelling waar alles klopt. Zelfs al ging u nooit
eerder naar muziektheater kijken, laat dit dan uw eerste keer zijn
De Volkskrant

lies willaert

REGIE & SPEL
JOSSE DE PAUW
VORMGEVING HOOFDPERSONAGE MICHAËL
BORREMANS
SCÈNEBEELD
HERMAN SORGELOOS
LICHTONTWERP
MARK VAN DENESSE
ZANG & SPEL
CLARON MC FADDEN
MUZIKALE UITVOERING ONDER LEIDING VAN
CORRIE VAN BINSBERGEN
ENSEMBLE
SEAN BERGIN
VERA VAN DER POEL
BEATRICE VAN DER POEL
BART MARIS
JOOST BUIS
KOEN KAPTEIN
BERLINDE DEMAN
DAVID KWEKSILBER
JAN WILLEM VAN DER HAM
ARJEN DE GRAAF
TATIANA KOLEVA
MIRIAM OVERLACH
ALBERT VAN VEENENDAAl
CORRIE VAN BINSBERGEN
HEIN OFFERMANS
AREND NIKS
PRODUCTIE
Muziektheater Transparant
COPRODUCTIE
Concertgebouw Brugge
LOD
Operadagen Rotterdam
Stichting Brokken

over de bergen

herman sorgeloos

JOSSE
DE PAUW
toont

weg
bourla
Josse De Pauw vertelt in Weg flarden over het leven van een man, zijn
jeugd, zijn oefeningen in weggaan en verslijten. Intieme jeugdherinneringen worden vol humor en op onnavolgbare wijze gecombineerd met
kosmische bespiegelingen over leven en afscheid nemen. Peter Vermeersch en Pierre Vervloesem voorzien dit alles van een indrukwekkende
soundtrack die varieert van jazz tot ambient, van musette en chachacha
tot Petula Clark. Akoestisch, elektronisch, gezongen, gesproken, gespeeld,
gesampled. Samen goed voor theater als was het een straf jazzconcert.
Twaalf jaar na de oorspronkelijke creatie herneemt Josse de Pauw deze
prachtige productie.
In Weg zijn tekst en muziek op unieke manier één. Het is zeldzaam dat
er zo’n mooie symbiose ontstaat. Een intieme voorstelling vol humor,
genereus en verschrikkelijk verrukkelijk. - Radio 1
24.09.10

WEG

02.11 - 04.11.10
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LOTTE VAN DEN BERG

2.9 LOTTE VAN DEN BERG
Verwante maker
In 2009 ruilde Lotte van den Berg haar vast Toneelhuismakerschap in voor een nieuwe uitdaging in het Nederlandse
Dordrecht waar ze de kans kreeg om een eigen gezelschap
vorm te geven. Dat werd OMSK. Met OMSK heeft Toneelhuis een overeenkomst om in de periode 2010-12 op geregel-

LOTTE
VAN DEN BERG
TOONT

DOOR
LOTTE VAN DEN BERG
FLOOR VAN LEEUWEN
JELLICHJE REIJNDERS
WILLEM WEEMHOFF
ANOEK NUYENS
RACHID LAACHIR
FREIJA WOUTERS
RIANNE VAN HASSEL
BART KUSTERS
GJALT VLAM
PRODUCTIE
Omsk
COPRODUCTIE
Toneelhuis

de tijden werk van Lotte van den Berg te steunen en te tonen. Het publiek dat opgebouwd werd voor deze boeiende
artieste kan op die manier contact houden met haar werk
en de verwantschap tussen Toneelhuis en deze maker krijgt
hiermee een concrete invulling.

COLD TURKEY

EERSTE IMPRESSIES VOOR DE TWEEDE WERELD
BOURLA

Vaak denken we dat we het leven moeten begrijpen opdat we het kunnen
leven. Zo is het niet. We leven al, en begrijpen niets. Vaak denken we dat
we pas kunnen samen zijn met anderen wanneer we hen kennen, begrijpen
en waarderen. Zo is het niet. We zijn al samen. Doen alsof je de ander
begrijpt leidt tot simplificatie. Misschien liggen er grote mogelijkheden in
de acceptatie van het onbegrip, in de oprechte vervreemding.
– Lotte van den Berg
In de lente en zomer van 2010 bracht de Nederlandse theatermaker Lotte
van den Berg samen met enkele collega-kunstenaars vier maanden door
in de Congolese hoofdstad Kinshasa. In Cold Turkey brengen zij hiervan
een eerste verslag uit: nog verkerend tussen twee werelden, vol van het
hectische leven in de metropool Kinshasa, delen de makers meegebrachte
verhalen, indrukken en urgente vragen. Het is een voorstelling in beweging, die elke avond weer anders is.
Middenin Kinshasa richtte OMSK, in samenwerking met het Congolese
K-MU theater, een open atelier in. Hier presenteerde ze elke vrijdag bij
het vallen van de avond werk in wording en openbare repetities. Doorlopend in gesprek met elkaar en de omstanders, verkende OMSK hoe er
wordt gekeken, hoe mensen kijken naar de wereld terwijl ze er middenin
staan. In het gezamenlijk kijken en bevragen ontmoette ze een manier van
denken, doen en zijn die verwart en verwondert.

lotte van den berg

rotterdamse schouwburg	
energiehuis dordrecht	
steirischer herbst, graz	
de balie, amsterdam	
BOURLA, ANTWERPEN
kaaitheater, brussel	

Nu, kort na terugkomst, doet OMSK een poging te vertellen. Lotte van den
Berg richt zich op de vraag of het mogelijk is je te verplaatsen in de blik
van een ander. Kunnen we ons voorstellen hoe iemand anders de wereld
ervaart? Kunnen we perspectieven delen?
Cold Turkey is een eerste verslag: een aanzet van waaruit meer podiumen beeldende kunstprojecten ontwikkeld zullen worden. Een deel van het
materiaal zal worden verwerkt in een voorstelling die in 2011 te zien zal
zijn in Toneelhuis.

26.09.10
06.10.10
10.10.10
15.10.10
03.12.10
04.12.10

35

PROJECTEN | SAMENWERKINGEN

2.10 PROJECTEN | samenwerkingen
PERFORMANCE FABRIEK

Enkele studenten van de Toneelacademie Maastricht maken een eigenzinnige, collectieve performance, waarbij ze worden
gecoacht door Peter Missotten, Gabberopera.

gabberopera		

05.05 - 08.05.10

klein werk in ‘t groot

Naast regisseur in Toneelhuis is Peter Missotten ook performancedocent in de Toneelacademie Maastricht. De clash met
jonge artiesten was en is een van de hoekstenen van De Filmfabriek. Ook in 2010 wordt nieuw, jong en verrassend werk van
de performancestudenten op de grote scène van de Bourla gepresenteerd.

klein werk in ‘t groot	

30.03 - 01.04.10

3de partij

3dePartij ondersteunt projecten uit de vredesbeweging in Israël en Palestina en wil een stem geven aan vredesactivisten
van beide partijen die kiezen voor dialoog.
De naam 3dePartij verwijst naar de overtuiging dat wij van hieruit, als derde partij, een belangrijke rol kunnen spelen in
conflicten waarbij bevolkingsgroepen – zoals in het Midden Oosten – vastzitten in een soort deadlock.
3dePartij is een privé-initiatief van 5 personen: Karin Heremans (directrice Koninklijk Atheneum Antwerpen), Mohammed Filali (hoofddocent islam Koninklijk Atheneum Antwerpen), Professor Rik Coolsaet (UGent),
Simone Susskind (mensenrechten- en vredesactiviste) en Lukas Pairon (directeur muziekensemble Ictus en Music Fund).
Publieke ontmoetingen
Sinds het najaar van 2009, en drie jaar lang (t.e.m. 2012), nodigt 3dePartij - dankzij de steun van de Provincie Antwerpen
- geregeld vertegenwoordigers van de
Israëlische én Palestijnse vredesbeweging uit die kiezen voor dialoog naar Antwerpen. Zij lichten hun initiatieven en hun
kijk op de zaak toe in scholen en verenigingen, en ook telkens in de zalen van Toneelhuis of Monty.
In 2010 nodigde 3dePartij 2 groepen uit in Toneelhuis: Parents Circle (21/09/2010) en Popular Committees for NonViolent Resistance (29/11/2010).
In samenwerking met de Provincie Antwerpen, Toneelhuis, Monty, Samenlevingsopbouw Antwerpen

the parents circle	
Popular Committees for non-violent resistance				

02.09.10
21.09.10
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YOUNG & WILLING

Toneelhuis houdt de ogen open voor het werk van nieuwe, jonge makers, nieuwe ‘kunstenaars-in-wording’, Uit het vele
moois dat er te vinden is, maakt Toneelhuis een heel simpele selectie: de huidige Toneelhuismakers nodigen een of verschillende jonge makers uit die hun opgevallen zijn of met wie ze verwantschap voelen.

Benjamin Verdonck tipt...
Benjamin Verdonck maakt voor de gelegenheid een volavondprogramma met vijf jonge kunstenaars : Simon Allemeersch,
Nicolas Delalieux, Daphné Verhelst, Alexander Nieuwenhuis en Benjamin Vandewalle
Lotte van den Berg tipt…
De jonge Nederlandse groep Schwalbe speelt het geheel verrassende Op eigen kracht, in een eindregie van Lotte van den
Berg.
Abke Haring tipt…
Abke Haring coachte een nieuwe lichting theatermakers uit de Toneelacademie Maastricht. Dat werd CLAN.
Bart Meuleman tipt...
Fleur Hendriks studeerde in 2009 af aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen (voormalige Studio Herman Teirlinck). In
haar tweede studiejaar schreef zij Kleintje Mandarijntje. Laura Devries studeerde af in 2010 aan dezelfde school en ook zij
trok de aandacht van Bart Meuleman met een monoloog, Najomie.
Olympique Dramatique tipt...
Olympique Dramatique voelt veel verwantschap met Jeroen Vander Ven en Thomas Bellinck en tipt hun voorstelling Fobbit.
Sidi Larbi Cherkaoui tipt…
Sidi Larbi Cherkaoui, artiest-in-residentie in Toneelhuis, draagt breakdance- en trickingspecialist Samir Bakhat aan.
Guy Cassiers tipt…
Voor Birdwatching werden geen vogels gespot maar observeerden Erki De Vries en Benjamin Vandewalle voorbijgangers
in de openbare ruimte.
young & willing		

13.10 - 16.10.10
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2.11 varia
creatieopdracht

Filip Vanluchene die aanvankelijk heel de cyclus van De man zonder eigenschappen zou bewerken, heeft om medische
redenen moeten afhaken na het eerste deel.

publicaties

Ter promotie van In de Strafkolonie | Het hol publiceerden we de tekstuitgave in eigen beheer op 10 000 exemplaren, die gratis
werden verspreid op literaire events, in boekhandels en bibliotheken.

prijzen en nominaties

4 januari 2010
Atropa. De wraak van de vrede van Tom Lanoye en The Bult and the Beautiful van Bart Meuleman worden genomineerd voor
de Vlaamse Cultuurprijs voor Toneelliteratuur. Lod en Benjamin Verdonck zijn genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijs
voor Podiumkunsten. Lod voor House of the Sleeping Beauties (LOD/Toneelhuis/De Munt), Benjamin Verdonck voor het
Kalenderproject en zijn hele werk.
31 januari 2010
Adams appels van Olympique Dramatique wordt op de Cutting Edge Awards uitgeroepen tot Beste Theater van het Jaar.
2 februari 2010
Benjamin Verdonck wint de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2009. De jury roemt Benjamin Verdonck als een
bescheiden kunstenaar ‘buiten categorie’, een eenzame signaalgever. Tegelijkertijd is hij een geëngageerd kunstenaar. Hij
onderzoekt het politieke draagvlak van het theater en zet zijn sociaal engagement op een niet-militante manier in theater
om.
24 februari 2010
Bart Meuleman wordt genomineerd voor de longlist van de Gouden Uil 2010 met zijn essaybundel over popmuziek,
De donkere kant van de zon.
1 maart 2010
Omdat ik ziek werd van Bart Meuleman wordt genomineerd voor de 3-jaarlijkse Paul Snoek Poëzieprijs, uitgereikt door het
stadsbestuur van Sint-Niklaas.
16 maart 2010
De cd met de muziek die Kris Defoort componeerde voor House of the Sleeping Beauties (LOD / Toneelhuis / De Munt)
ontvangt de René Snepvangersprijs. Deze Caeciliaprijs wordt gegeven aan de beste Belgische opname.
16 april 2010
Rob Zuidam krijgt de Kees van Baren Prijs 2010 voor Rage d’Amours. Hij creëerde deze opera in 2003 met Guy Cassiers als
regisseur.
27 oktober 2010
Benjamin Verdonck wordt genomineerd door een jury van Vlaamse Sabamvrienden voor De Gouden Klaproos, in de categorie Beeldende Kunst. De Gouden Klaproos is een tweejaarlijks evenement waarbij alle disciplines uit de grote en kleine kunsten in Vlaanderen en Brussel Hoofdstad om de beurt aan bod komen. Vlaamse scheppende kunstenaars worden bekroond
voor hun prestaties, inzet en gedrevenheid.
15 november 2010
Sidi Larbi Cherkaoui wint samen met María Pages de Giraldillo award (beste flamencovoorstelling 2010) voor Dunas, een
wervelend platform waar hedendaagse dans, flamenco, flamencomuziek, zang en tekenkunst elkaar kruisbestuiven. Deze
voorstelling was in mei te zien in het Brugse Concertgebouw.
16 november 2010
Alex van Warmerdam wint de Johannes Vermeerprijs, een Nederlandse staatsprijs voor de kunsten die in 2008 ingesteld werd
om uitzonderlijk artistiek talent te eren en verder te stimuleren. Van Warmerdam, die in 2011 Bij het kanaal naar links maakt
met Olympique Dramatique, krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre bestaande uit films, theaterstukken, literair werk en een
groot aantal beeldende kunstwerken in uiteenlopende technieken.
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3. eigen activiteiten
3.1 de avond van...
In de reeks ‘De avond van…’ gaan Toneelhuismakers met elkaar in gesprek. Dit keer debatteren Olympique Dramatique, Abke
Haring en Bart Meuleman.
Op De avond van ... Sahika Tekand kan u in een informele sfeer kennismaken met deze Turkse regisseur. Toneelhuis presenteerde eerder twee indrukwekkende theaterproducties van Tekand, Euridice’s Cry en Fear of Darkness, telkens in het kader
van kunstenfestival 0090. De theatertaal van Sahika Tekand en haar acteurs is zeer fysiek, explosief en direct. Op De avond
van ... grasduint ze in beeld- en klankmateriaal van haar werk en licht ze een tipje van de sluier van nieuw werk dat ze in het
najaar van 2012 maakt met componist Dick van der Harst en LOD voor een nieuwe editie van kunstenfestival 0090.
In het kader van kunstenfestival 0090.
de avond van olympique dramatique, abke haring en bart meuleman	
de avond van ... sahika tekand			

26.04.10
01.12.10

3.2 bezwarend materiaal
Onder de titel Bezwarend materiaal organiseert Toneelhuis i.s.m. deBuren gesprekken over de kracht van de
openbaarheid.

Volgens Chantal Mouffe heeft politiek altijd met conflict te
maken. De huidige consensuscultuur ziet zij als een ernstige bedreiging hiervan. Zij pleit voor een antagonistische
politieke ruimte waarin ‘vriend’ en ‘vijand’ duidelijk van
elkaar gescheiden zijn.

bezwarend materiaal: chantal mouffe	

15.03.10

3.3 burgemeesterdebat
Antwerpen en Rotterdam. Twee grootsteden met een wereldhaven, twee concurrenten ook. Steden waar steeds mensen van
verschillende origine hebben samengewoond en gewerkt. Aan het roer staan Patrick Janssens (sp.a) en Ahmed Aboutaleb
(PvdA). De burgemeesters praten over hun grote uitdagingen. Over stedenbouw, werkgelegenheid, sport en cultuur. Over
integratie, en over de schoonheid én de complexiteit van multiculturaliteit. Over jongerenbeleid, onderwijs en economie.
Over hoe ze van Antwerpen en Rotterdam zo aangenaam mogelijke plekken willen maken om te wonen en te leven.
Liesbeth Van Impe, politiek journaliste bij Het Nieuwsblad, leidt het debat.
burgemeesterdebat	

29.08 .10

3.4 bourla beats
Zowel aan het einde van het festival Antwerpse Kleppers als op de andere data wordt de entreehal van de Bourla omgeturnd
tot fuifzaal, met prima DJ’s en een steeds groeiend, jong tot zeer jong publiek. De Bourla Beats zijn goed op weg om een hit
te worden. De invloed van de informele communicatie via sociale netwerken als facebook is daar niet vreemd aan.
bourla beats	
bourla beats	
bourla beats	
bourla beats	

17.02.10
15.05.10
16.10.10
18.12.10
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4. receptieve werking
Voorwoord
Toneelhuis stelt zich als stadgezelschap in de eerste plaats
een productietaak. Het aandeel van de receptieve werking
is ruim ondergeschikt aan het aandeel eigen (of verwante)
producties. Net daarom is het van belang dat we de receptieve werking die we dan doen zo helder mogelijk kunnen
communiceren aan ons publiek. Met het oog op die helderheid is de receptieve werking ingedeeld in duidelijke clusters. In omvang de grootste cluster is die van de Antwerpse
Kleppers: gedurende heel de maand februari zijn collegagezelschappen uit Antwerpen te gast in de Bourla. Deze
formule is vanaf het eerste jaar bijzonder positief onthaald
en is inmiddels een ‘vaste waarde’ geworden in het theaterlandschap. Een andere vaste waarde is de uitnodiging aan
de twee andere Vlaamse stadstheaters, KVS en NTGent,

om een selectie van hun programma in Antwerpen voor te
stellen. Ook daar zien we een grote belangstelling vanwege
het publiek voor wat er in de andere ‘grote’ huizen gemaakt
wordt. Een andere cluster is die rond dans: om een continuiteit te garanderen voor het danspubliek dat we inmiddels
opgebouwd hebben voor Sidi Larbi Cherkaoui werken we in
2010, 2011 en 2012 samen met Les Ballets C de la B waarvan
we per jaar één voorstelling ontvangen. Verder zijn nog
twee grote clusters: de literatuurprojecten van Behoud de
Begeerte en de muziekprogrammatie waarvoor de Bourla
zich als intieme concertzaal uitstekend leent. Tot slot inviteert Toneelhuis jaarlijks een of twee projecten van Tutti
Fratelli.

4.1 huisruil
Met de collega-stadstheaters doen we weerom aan huisruil. We zijn erg blij om ook dit seizoen een fijne selectie te kunnen tonen van het werk van NTGent en KVS. Onze collega’s uit Gent en Brussel geven elk op hun manier een aparte en
boeiende invulling van wat een stadstheater kan zijn. Wij mogen op onze beurt ook telkens een week te gast zijn bij hen.
KVS

NTGENT

Een ontmoeting met KVS

Deze week ging door in oktober 2009 en de volgende
huisruilweek is gepland in april 2011.

KVS wil een stedelijk platform zijn waar de muren die
het theater van de stad scheiden zo dun mogelijk zijn.
Wie nieuwsgierig is naar dit theaterhuis in Brussel, kan
artistiek directeur Jan Goossens en de artiesten van KVS
ontmoeten in Toneelhuis binnen het project van de
HUISRUIL.
Missie
Missie is een hit: de solo van Bruno Vanden Broecke als
missionaris werd geselecteerd voor het Theaterfestival
2008 en is intussen al door velen bewonderd.
een ontmoeting met kvs	
missie				

19.01.10
21.01 - 23.01.10
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4.2 antwerpse kleppers
Van 2 tot 27 februari 2010 vond de derde editie van het festival Antwerpse Kleppers plaats. Wat het festival Antwerpse
Kleppers wil is vanuit Toneelhuis jaarlijks een aantal gekleurde artistieke draden spannen naar verwante Antwerpse
theatergezelschappen. De focus ligt daarbij op kwalitatief hoogstaand theater voor de grote zaal.
Antwerpse Kleppers wil een bijdrage leveren aan het versterken en het zichtbaar maken van de artistieke identiteit van
Antwerpen. Het festival wil die onzichtbare maar veelkleurige artistieke draden die Antwerpen omspannen, intern maar
ook met de internationale kunstscène, duidelijker zichtbaar maken.
theater
laura exterieur | skagen
pour vos beaux yeux | muziektheater transparant
klein jowanneke gaat dood | martha!tentatief	
ça brule | de roovers & van dijck, turbiasz en dehollander
bakchai | de roovers, bloet & kaaitheater
de gebiologeerden | de koe		
““redde wie zich redden ken” geen slechte titel” | tg stan

02.02 - 06.02.10
05.02.10
07.02.10
08.02 - 09.02.10
10.02 -11.02.10
12.02 & 14.02.10
17.02 - 20.02.10

de fantasten | de tijd									

24.02 - 26.02.10

muziek
stijn (voorprogramma liesa van der aa)			
daau

03.02.10
27.02.10

4.3 tutti fratelli
De acteurs van Tutti Fratelli zijn “geen professionele spelers en ze staan normaal in de marge van de maatschappij of in de
coulissen. maar nu schitteren ze op het podium van de Bourla”, schreef Kristien Hemmerechts in Etcetera over Lysistrata.
Het enthousiasme van het publiek was navenant… Onder leiding van regisseur Reinhilde Decleir, die de lat voor haar groep
bijzonder hoog legt, was Een lied te zien in de Bourla.
een lied

25.09 - 26.09.10

4.4 dans in de bourla
ASHES | LES BALLETS C DE LA B

De Gentse choreograaf Koen Augustijnen omschrijft zichzelf als iemand met een grote fysieke energie, een intuïtieve aanpak, en een sterke affiniteit met het schijnbaar onafgewerkte, rauwe, niet perfecte. De vraag die hem leidt in zijn nieuwste
productie Ashes is hoe je omgaat met vergankelijkheid. Zijn choreografie traceert de constante dualiteit in ieders leven: die
tussen vasthouden en de kunst van het loslaten.
ashes	

12.01 - 15.01.10
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4.5 muziek in de bourla
cocorosie

Dit voorjaar bracht CocoRosie hun nieuwste album ‘Grey Oceans’ uit, hun meest poppy album tot nu toe. De kenmerkende
zang met opera-invloeden van Siera en de hiphopelementen die Bianca inbrengt blijft nog steeds de basis van CocoRosie.

das pop

Na een druk festivalschema, pakt Das Pop dit najaar uit met een beperkte en exclusieve theatertour die van start gaat in de
Bourla.

daan

Dit seizoen neemt Daan de tijd voor een heel andere aanpak van zijn repertoire. Niet de dansbare bombast van zijn festivaloptredens, maar een intieme en akoestische concerttour langsheen theaters.
cocorosie	
das pop	
daan	

30.10.10
17.11.10
22.12.10

4.6 LITERATUUR
Binnen de reeks Helse Tijden krijgt Saint Amour voor één keer een andere naam: Chagrin d’Amour. In een even hilarisch als
schrijnend programma luchten schrijvers, muzikanten en acteurs hun hart over het gedoe, de ingewikkelde toestanden, het
bodemloze verdriet, de onvervulde verlangens, de knagende pijn, de striemende haat, het subtiele getreiter, de paranoia, de
jaloezie, het verraad, ... kortom: alles wat mensen elkaar in naam der liefde aandoen.
Van alle miserie op deze planeet is armoede wellicht de hardnekkigste, de meest uitzichtloze. Ook in België woedt de armoedekanker: een persoon op zeven mag beschouwd worden als arm. Dat is bijna vijftien percent. Redenen te over om
armoede als thema op te nemen. Dure woorden is een literair, sociaal-artistiek project van Behoud de Begeerte in nauwe
samenwerking met partnerorganisatie Welzijnszorg en Demos.
chagrin d’amour	
dure woorden			

15.02.10
31.10.10

4.7 EXTRA
Zoals elk jaar viert vzw Het Voorplan een opmerkelijke persoonlijkheid uit het culturele leven van de Lage Landen aan de
Zee.
Na Tone Brulin, Julien Schoenaerts, Luc Philips, Dora van der Groen, Wannes Van de Velde, Gaston Berghmans, Nand Buyl,
Bert André en Alice Toen wordt dit jaar Robbe De Hert op het voorplan geplaatst.
voorplan: viering robbe de hert	

29.08 .10
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5. spreiding &
internationale werking
5.1 algemeen
De artistieke diversiteit van het Toneelhuis weerspiegelt
zich in de spreiding van het Toneelhuisrepertoire. Die
spreiding is maatwerk: van elk project wordt, in overleg
met de maker, het toeren bepaald en uitgestippeld in het
juiste circuit. Dat kan heel divers zijn, gaande van het
grote-zaal-werk over locatieprojecten tot de kleine zaal.
We bespelen daarmee zowel de circuits van de grote als
van de kleine zaal, én het ‘hors les murs’ circuit.
Met de nieuwe Toneelhuismakers Abke Haring en Bart
Meuleman tekenen we die lijnen uit vanaf 2010, voor de
andere makers werken we binnen de contouren die werden uitgezet in de vorige jaren.
We houden sommige voorstellingen over de seizoenen
heen op het repertoire, waardoor ze een breder bereik
krijgen. Het is Toneelhuis te doen om de ontwikkeling van
het werk van de makers die het onderdak biedt. Daartoe
zijn we van bij het begin op zoek gegaan naar lange
termijn-engagementen van de ontvangende huizen.
Zowel in binnen- als in buitenland zijn we met een aantal
huizen partnerships aangegaan. Zij engageren zich ertoe
het werk van verschillende Toneelhuismakers over de seizoenen heen te volgen, te presenteren en (in sommige
gevallen ook) te coproduceren.
In het licht van die lange termijn-engagementen promoten we bij de speelplekken het programmeren van langere
reeksen van twee tot vijf of meer voorstellingen aansluitend. Die keuze wordt veelal gehonoreerd door theaters
buiten België en Nederland – hier is dat eerder uitzondering dan regel.

In Nederland zien we zelfs een omgekeerde tendens.
Binnen het Nederlandse theaterbestel moet het gesubsidieerde theater steeds meer wijken voor het commerciële.
Naast de spreiding in Vlaanderen (België) en Nederland
hebben we de afgelopen jaren actief aan een internationaal verhaal gewerkt. Dat verhaal werd ingegeven door
het verlangen van de Toneelhuisartiesten, die hun werk
willen toetsen aan andere culturen - en zich omgekeerd
ook in hun werk willen laten ‘contamineren’ door andere
culturen.
De afgelopen vijf jaar hebben we een stevig internationaal Toneelhuisnetwerk uitgebouwd. Anno 2010 kunnen we stellen dat de internationale interesse een grote
vlucht genomen heeft, niet alleen voor individuele voorstellingen, maar ook voor het model Toneelhuis, voor de
zoektocht naar herdefiniëring van een groot stadstheater,
voor het ensemble van makers en de manier waarop de
organisatie zich daar naar modelleert. Dat model wordt
in het buitenland meer en meer opgepikt en als uniek betiteld.
Dat de internationale Toneelhuistrein op snelheid is,
heeft als prettig neveneffect dat de ene artiest de andere
onder de aandacht brengt. Zo zijn heel wat van onze
buitenlandse partners meteen al geïnteresseerd om het
werk van de nieuwe Toneelhuismakers, Abke Haring en
Bart Meuleman, te leren kennen en te volgen.
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5.2 beknopt verslag per maker
guy cassiers

olympique dramatique

In het voorjaar van 2010 begint Guy Cassiers aan twee grote
cycli tegelijkertijd: een trilogie gebaseerd op Musils De
man zonder eigenschappen en de tetralogie Der Ring des
Nibelungen van Wagner.
De creatieprocessen van het eerste deel van De man
zonder eigenschappen (in de Bourla in Antwerpen) en van
Das Rheingold, het eerste deel van Wagners Ring (in de
Scala van Milaan), zijn in mekaar vervlochten.

In 2010 toert Olympique Dramatique met de herneming
Adams appels in Belgie, Nederland en Frankrijk (Douai en
Strasbourg).

Drie weken na de première van Das Rheingold in Milaan
komt De man zonder eigenschappen I uit in de Bourlaschouwburg. Meteen is de voorstelling (in het Nederlands, met boventiteling) te gast bij twee grote Europese
festivals: het Festival d’ Avignon en het festival Theater der
Welt (dit jaar in Essen).

De Soirées Olympiques (met ondermeer Het litteken lip en
Drie kleuren wit) spelen enkel in de Bourla en gaan niet
op tournee.

Sinds zijn aantreden in Toneelhuis in 2006 is Guy Cassiers
voor de vijfde keer op rij te gast in Avignon: weinig theatermakers doen hem dat na. De man zonder eigenschappen I
valt dermate in de smaak dat Cassiers wordt gevraagd om
voor de 65ste editie van het Festival d’Avignon, in 2011, een
creatie te maken voor de Cour d’honneur du Palais des Papes. Het wordt de kroon op het werk van onze jarenlange
samenwerking met het festival.
De voorstellingenreeks in Theater der Welt Essen levert
niet de verhoopte doorbraak op voor Duitsland: voor het
werk van Guy Cassiers blijft het Duiste taalgebied onontgonnen.
Na de zomer trekt De man zonder eigenschappen drie
maanden lang door Belgie, Nederland, Spanje (Madrid)
en Frankrijk (Orléans, Grenoble).
In het najaar herneemt Cassiers in de Staatsoper van Berlijn Das Rheingold, het eerste deel van de Wagnertetralogie, en maakt hij in de Scala van Milaan het tweede deel
Die Walkure. Tegelijkertijd creeert hij in de Bourla in Antwerpen de familievoorstelling Swchwrm, die in 2011 op
tournee zal gaan.
Bezonken rood blijft het hele jaar op het repertoire. Dirk
Roofthooft speelt de voorstelling met veel bijval in het
Nederlands in Antwerpen en Amsterdam; in het Frans
in Amiens, Annecy, Cergy-Pontoise, Tarbes, Toulouse en
Vire; in het Spaans in Girona, Malaga, Granada en Sevilla
én in het Engels in Istanbul en Rome.

Samen met Bart Meuleman maakt Olympique de Toneelhuis-KVS creatie In de strafkolonie | Het hol, dat na de
premièrereeks in de Bourla in het voorjaar én het najaar
toert in België en Nederland.

benjamin verdonck
Benjamin Verdonck speelt KALENDER | ZWART in
schouwburgen in België en Nederland, maar ook in sociale
en meer thematisch gebonden contexten zoals colloquia
rond openbare ruimte, duurzaamheid, etc). Verder werkt
hij in Antwerpen aan de tentoonstelling KALENDER |
WIT, die te zien is in het M HKA.

abke haring
Abke Haring gaat als nieuwe Toneelhuismaker van start
in het najaar van 2010. Vlak na de zomer speelt ze in het
kader van STOCK! een herneming van Linoleum | speed
(dat voor de zomer ook al gespeeld had in België en Nederland) en Maison fragile. Het STOCK! programma introduceert werk van Abke Haring en Bart Meuleman in de
Bourla, voor ons publiek maar ook om programmeurs de
kans te bieden verschillende producties op een paar dagen
tijd te zien. Een aantal van hen, uit binnen- én buitenland,
neemt die gelegenheid te baat.
Daarna maakt ze haar nieuwe creatie HOUT in de gloednieuwe theaterstudio van deSingel, waar de voorstelling
ook in première gaat. Vlak voor Kerstmis gaat de tournee
(die doorloopt in 2011) van start in het STUK in Leuven.
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bart meuleman
In het voorjaar van 2010 maakt Bart Meuleman samen met
Olympique Dramatique de Toneelhuis-KVS coproductie
In de strafkolonie | Het hol. Na de premièrereeks in de
Bourla toert de voorstelling in België en Nederland. In het
kader van STOCK! wordt werk van Bart Meuleman samen
met dat van Abke Haring geïntroduceerd in de Bourla. Een
aantal (buitenlandse) programmatoren zakken af naar
Antwerpen om kennis te maken met hun werk.

Peter Missotten / De Filmfabriek
De creatie De indringer van Peter Missotten is in een lange
voorstellingenreeks enkel in de Bourla te zien.

Sidi Larbi Cherkoui
Sinds 2010 behoort Sidi Larbi Cherkaoui niet meer tot de
makerskern van Toneelhuis maar komt hij in residentie
met zijn eigen gezelschap Eastman. Toneelhuis coproduceert met Eastman Foi, dat in Antwerpen, Leuven, Parijs
en Ludwigsburg te zien is.

In Parijs is het werk van Cherkaoui in juni en juli drie
weken lang te gast bij Théatre Paris-Villette: Myth, Foi én
Babel worden er als trilogie gepresenteerd.
De Toneelhuisproductie Origine wordt hernomen in Arras
en Dijon.
De Eastman creaties Babel en Play worden in deSingel
gepresenteerd, in samenwerking met Toneelhuis.

Josse De Pauw
In het voorjaar speelt Josse De Pauw De versie Claus in het
Frans in de KVS en in Le Maillon in Strasbourg; in het najaar is hij in de Bourla te gast met Over de Bergen en Weg.

Lotte van den Berg
Toneelhuis coproduceert met Omsk, het nieuwe gezelschap van ex-Toneelhuismaker Lotte van den Berg, het
work in progress Cold Turkey, dat ook naar het Kaaitheater
reist en een aantal plekken in Nederland (Rotterdam,
Dordrecht, Amsterdam) en Oostenrijk (Graz).

5.3 tools voor spreiding
toneelhuis for dummies

Dit is een eenvoudig, in huis vormgegeven brochure voor (buitenlandse) professionelen, met bio’s van alle makers en een
tekst waarin de ‘basics’ van Toneelhuis worden uitgelegd. We maken de brochure in NL/EN/FR en verspreiden ze uitgebreid
in het buitenland.

verkoopsbrochure

Een eenvoudig vormgegeven brochure met up-to-date informatie over het volgende seizoen, met het oog op verkoop van
de voorstellingen die op reis zullen gaan. De brochure bevat korte teksten over de voorstellingen en informatie over toerperiodes en uitkoopsommen. Ook deze brochure maken we in NL/EN/FR. Ze wordt in het najaar digitaal verstuurd naar ons
uitgebreide netwerk van binnen- en buitenlandse theaters.

vertaling teksten

Teksten uit de seizoensbrochure en Toneelg(e)ruis, recencies e.a. worden ten behoeve van de internationale spreiding vertaald en in vertaling gepubliceerd op onze website.

website | login voor professionelen

Sinds 2010 kunnen professionelen met een paswoord inloggen op een deel van onze website waar het werk van de Toneelhuismakers wordt gepresenteerd aan de hand van korte filmpjes van ongeveer 15 min. De filmpjes zijn ondertiteld in het Frans
en het Engels.
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6. communicatie
De verschillende Toneelhuismakers zijn het vertrek- en eindpunt van de communicatie. De communicatie vertrekt bij hun
werk en heeft als doel een brug te slaan tussen dat werk en een zo ruim en gevarieerd mogelijk publiek. De twee kernwoorden
van de communicatiestrategie van het Toneelhuis zijn transparantie en generositeit.
Transparantie staat voor heldere en toegankelijke informatie over de voorstellingen en de maakprocessen (o.a. seizoensbrochure, maandkalender, DM-bijlage,…). Generositeit staat voor uitgebreide en diepgaande informatie over de verschillende
makers en hun manier van denken en werken (o.a. inleidingen/nagesprekken, Toneelg(e)ruis,…).
We hanteren drie niveaus in onze communicatiemiddelen: informeren, verbreden en verdiepen.

6.1 informeren
affiches | flyers

In Antwerpen
Toneelhuis verspreidt sinds de tweede helft van 2009 geen productieaffiches meer in Antwerpen. We vervangen we de
klassieke papieren affiches en flyers door andere communicatiemiddelen: met kleine en grote acties organiseren we zichtbaarheid en aanwezigheid in de stad (zie onder Acties).
Enkel voor specifieke programmering zoals concerten wordt nog een affichetour gedaan in de stad. Flyers worden ad hoc
gemaakt, in functie de noden van publiekswerving. Zo maakten we naast de A5 productieflyers ook meer exhaustieve plooifolders voor festivalformules als de Antwerpse Kleppers, Young & Willing en de Soirées Olympiques.
Op reis
Daarnaast blijven we affiches op A2-formaat en flyers maken voor verspreiding via de reisplekken (oplage affiches: tussen 500
en 2000 exemplaren per productie; oplage flyers: tussen 2000 en 10 000 exemplaren).

seizoensbrochure

De seizoensbrochure (oplage 16 000 ex) geeft een breed publiek een helder overzicht van het nieuwe seizoen. Ze wordt lokaal
en nationaal breed verspreid per post aan Toneelhuispubliek, op de cultuurmarkt, via de reisplekken en aan het bespreekbureau.

maandbrochure

De maandkalender geeft een maandelijks overzicht van de programmering van Toneelhuis (oplage: 16 000 per maand). De
kalender wordt lokaal verspreid via direct mailing naar ons eigen adressenbestand, cafés in Antwerpen en Aeolus (culturele
plekken, bibliotheken, etc), via flyer-acties met Toneelhuisvrijwilligers. Nationale verspreiding: via Aeolus (culturele
plekken in Vlaanderen) en via reisplekken (in de reiskoffer die mee op reis gaat).

acties

De klassieke papieren affiches en flyers worden grotendeels door andere communicatiemiddelen: met kleine en grote acties
organiseren we zichtbaarheid en aanwezigheid in de stad. Die acties worden bedacht en cours de route en worden geënt op
de inhoud van Toneelhuisproducties; ze kunnen dus heel uiteenlopend zijn. Een paar voorbeelden:
•
naar aanleiding van de seizoenspresentatie maakte het decoratelier drie prachtige, rode windmolens met in witte letters
Toneelhuis erop, die we verankerden op de Komedieplaats (voor de Bourla) en in de Orgelstraat (aan het bespreekbureau). De molens kunnen later mee naar de cultuurmarkt en naar andere evenementen waar we visibiliteit kunnen
gebruiken.
•
in de aanloop van de première van De indringer organiseerden we iedere avond met miniprojectoren ‘guerillaprojecties’
in de stad van een stukje film uit de voorstelling, in etalages, galeries, scholen etc.
•
met vijf opvallende, rode Toneelhuisfietsen en een megafoon voerden we op drukke plekken in de stad (de Meir, de
stationsbuurt op het spitsuur) flyeracties voor de Antwerpse Kleppers.
•
ter promotie van In de Strafkolonie | Het hol publiceerden we de tekstuitgave in eigen beheer op 10 000 exemplaren, die
gratis werden verspreid op literaire events, in boekhandels en bibliotheken.
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digitaal

We bouwen de virtuele Toneelhuiscommunicatie sterker uit, niet alleen op de website met video, interactieve blogs en podcasts, maar ook via sociale media en e-mailcommunicatie (e-flyers en e-zine). Het aantal bezoekers van de Toneelhuissite
steeg in 2010 met 10% (na een stijging van 40% in 2009). Deze toename houdt ondermeer verband met de stijging van het
aantal inschrijvingen op het e-zine en toeleiding via sociale mediasites.

website

Toneelhuis.be wordt verder ontwikkeld. De site bevat meer achtergrond bij makers en producties doordat het archief van
hun werk in Toneelhuis beter ontsloten wordt. Er wordt meer en prominenter gebruik gemaakt van beeld-, geluids- en
tekstmateriaal, zowel aankondigend (trailers, making of) als achteraf (podcasts, reportages, samenvattingen als PDF), om
naast de producties ook de dagelijkse werking van het huis in kaart te brengen. Dit herbruikbaar materiaal wordt ook aangeboden als aanvullende content voor o.m. pers (vb. trailer bij een recensie), speelplekken (extra achtergrond in hun virtuele
communicatie) en publiek (vb. bloggers). Sinds het najaar van 2009 werken we samen met de nieuwe VRTsite cobra.be, die
het VRTarchief ontsluit en onze nieuwe filmpjes eraan toevoegt. Er werd ook nauw samengewerkt met cobra.be aan een
videoblog rond het Ringproject van Guy Cassiers in Milaan en Berlijn, die een plaats kreeg bij hen, op een aparte blog, en op
de site van de Scala.

Bezoeken

Unieke bezoekers
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e-mail (nieuwsbrief & e-flyers)

De nieuwsbrief wordt tweewekelijks verstuurd. De oplage is van 4000 eind 2008 gestegen naar 17 000 eind 2010. Nauwgezette
statistieken helpen om dit bestand actief te houden. Video werd in 2010 steeds systematischer geïntegreerd in mailings en
dit heeft het klikgedrag van de lezers ingrijpend veranderd. Onze lezers zijn duidelijk visueel ingesteld. Voor elke productie worden ook e-flyers verspreid langs formele (aanschrijven van vorige bezoekers, nieuwe doelgroepen,...) en informele
kanalen (sociale netwerken van medewerkers, opiniemakers, fans, vrijwilligers,...).
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sociale media

Toneelhuis is actief aanwezig op sociale mediasites als Facebook, Twitter, Youtube of Foursquare. Herbruikbare content
van toneelhuis.be (nieuws, beeld-, geluid- en tekstmateriaal) wordt zo rechtstreeks bij het publiek gebracht. Op die manier
wordt bestaand publiek rechtstreeks geïnformeerd en worden ook nieuwe publieken aangesproken. Eind 2010 telde de Facebookpagina een kleine 3.000 leden, elk gepubliceerd bericht wordt gemiddeld 3 à 4.000 keer bekeken. De interesse voor
Toneelhuis op Twitter was in 2009 nog marginaal te noemen, maar kwam in 2010 langzaam op gang (zo’n 500 followers).
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Facebook - Geslacht & leeftijd
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Facebook - Per taal

Nederland 183
Frankrijk 60
Duitsland 31
Verenigd Koninkrijk 20
Griekenland 17
Spanje 16
Verenigde Staten 13
Italië 12
Zwitserland 11
Zweden 9
Australië 6
Hongarije 6
Mexico 6
Noorwegen 5
Turkije 4
Egypte 4

Nederlands 2042
Engels 635
Frans 85
Duits 21
Spaans 18
Italiaans 11
Grieks 9
Spaans 9
Zw eeds 6
Russisch 4
Japans 3
Deens 2
Koreaans 2
Turks 2
Afrikaans 1

Portugal 3
Argentinië 3

trailer | videoregistratie
trailer

Van alle nieuwe Toneelhuisproducties wordt een trailer gemaakt van ongeveer twee minuten, die dient ter promotie van de
productie. De trailer wordt op Toneelhuis.be gezet en met het e-zine meegestuurd. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt
door bezoekers van onze site. Theaters waar we te gast zijn nemen ze over op hun website. Trailers worden ook informeel
verspreid via sociale media (facebook, youtube,…) en kunnen daardoor een groot bereik hebben (lokaal, nationaal en internationaal).

videoregistratie

Van elke productie wordt een registratie gemaakt, die in het Toneelhuisarchief wordt bewaard. Vooral scholen en (internationale) theaterprofessionelen maken er gebruik van.

media & mediapartners
de morgen

De meerjarige samenwerking met De Morgen als structurele mediapartner wordt in 2010 verdergezet. De ruilovereenkomst
bestaat uit advertentieruimte in de krant en één encartage van een Toneelhuiskrant. Totaalwaarde van de ruilovereenkomst:
110 912 euro.

vrt : radio 1 en cobra.be

Ook de samenwerking met Radio 1 wordt verdergezet. De ruilovereenkomst met Radio 1 levert ons 40 promotiespots op via
Radio 1 (waarde: 42 000 euro).
Nieuw is dat we binnen de ruilovereenkomst met de VRT ook een deal hebben gesloten met Cobra.be. Concreet krijgen we
een vaste plek op hun partnerspagina (http://www.cobra.be/cm/cobra/partners) met actieve link naar de Toneelhuissite
en 2 maanden een link op op een themapagina van Cobra.be (waarde: 2200 euro).Verder wordt ook redactioneel telkens
gezocht naar originele invalshoeken om de Toneelhuisproducties in de kijker te zetten. Zo werkten Cobra.be en Toneelhuis
samen aan een videoblog over Das Rheingold in Milaan. Cobra.be poste het wekelijks videoverslag prominent op de website,
en bundelde meteen ook alle overige VRT-berichtgeving over Das Rheingold én over eerdere producties van Guy Cassiers.

knack

De recentere samenwerking met Knack krijgt ook in 2010 een vervolg. Toneelhuis krijgt advertentieruimte in Focus Knack
en wordt opgenomen in Knack Club. Knacklezers krijgen twee avantpremières bij Toneelhuis. De overeenkomst heeft een
totaalwaarde van 46 400 euro, waarvan 20 % betaald wordt door Toneelhuis.

communicatie : verbreden & verdiepen

6.2 verbreden
publieksgroepen

Via onze ticketdatabase kunnen we publieksgroepen onderscheiden op basis van hun tickethistoriek. Voor de verschillende
groepen bedenken we gerichte acties (e-mails, uitnodigingen, wedstrijden). Nieuwe publieksgroepen worden telkens op een
andere manier en via andere kanalen geadresseerd – jongeren met de Bourla Beats, literatuurliefhebbers via boekhandels,
kansarmen met uitnodigingen voor try-outs,…

pers

Per productie worden uitgebreide persmappen gemaakt, die informatie geven over het maakproces van een voorstelling. Ten
allen tijde is per maker achtergrondinformatie beschikbaar in drie talen op Toneelhuis.be, die een aparte login heeft voor de
pers.

scholen en groepen

Voor sommige producties wordt een educatieve map gemaakt ten behoeve van scholen en/of bepaalde doelgroepen. Afhankelijk van het project kiezen we voor een bepaalde vorm, bv een filmpje of een krant (zie ook onder kunsteducatieve werking). Al dit materiaal wordt ook ontsloten op toneelhuis.be.
Via directe e-mailings richten we ons tot specifieke groepen, afhankelijk van de inhoud van de voorstelling in kwestie, de
discipline, etc. Over ons dansprogramma informeren we bv. de dansopleidingen in de provincie Antwerpen, voor de romanbewerkingen van Guy Cassiers het literaire publiek (via e-mail, via boekhandels en bibliotheken, met promotiemiddelen als
flyer-boekenleggers etc).

groepen voor matinees

Sinds het seizoen 10-11 programmeert Toneelhuis opnieuw matineevoorstellingen op zondag. Er zijn in de loop van het seizoen 5 matinees, en we hebben ook een matineeabonnement in het leven geroepen. Een interessant aanbod voor senioren,
die zo ook eens overdag aan theater kunnen doen. We communiceren het aanbod dan ook actief naar deze doelgroep.
Tijdens die matinees bieden we ook kinderateliers aan voor jonge ouders (de ouders gaan naar de voorstellingen, de kinderen
kunnen gratis naar het atelier). Daarnaast bieden we in samenwerking met Intro vzw (www.introevents.be) voorzieningen
voor mensen met een handicap (boventiteling/voelstoelen voor doven en slechthorenden, audiodescriptie voor blinden).
De matineereeks blijkt al van bij aanvang succesvol en zal volgend seizoen verder gezet worden.

diversiteit

Naar aanleiding van SWCHWRM, een project van Toneelhuis samen met 0090-festival (Kunstenfestival met linken met
Turkije), Sering vzw (sociaal-artistiek platform), zijn we vanuit communicatie en publiekswerking in 2010 gesprekken
aangegaan met sociale en sociaalartistieke organisaties in Antwerpen. Om hun publiek te bereiken werkte Toneelhuis samen
met Kunst Z (bevordert zichtbaarheid en tewerkstelling van nieuwkomers in de cultuursector), Onthaalbureau Inburgering,
Dienst
Samenleving Inburgering, Huis van het Nederlands (onderwijst Nederlans als tweede taal), De8 (diversiteitscentrum - ondersteunt organisaties, diensten, instellingen, scholen, hulpverleners… in hun werking met etnisch-culturele minderheden),
Moussem (brengt cultuur uit de Maghreblanden en het Midden-Oosten naar verschillende Vlaamse podia), de koepelverenigingen Federatie Marokkaanse verenigingen en Unie van Turkse verenigingen, IQRA: (naschoolse leerachterstandbegeleiding voor allochtone kinderen) en Vietnamese restaurants. Daarnaast voerden we promotie via KIDS (Antwerpse
jeugdwerkorganisatie), Fnacclub, via Stedelijk netwerk (300 affiches) naar alle scholen, bibliotheken, CC’s, districtshuizen,
in 4 specifieke wijken (A’pen Noord, A’pen Zuid, Zurenborg en Oud Berchem).

6.3 verdiepen
Programma’s

Programma’s worden in Antwerpen en op alle reisplekken in Vlaanderen en Nederland uitgedeeld. Andere buitenlandse
speelplekken krijgen de programmatekst per mail toegestuurd (in EN of FR).

Toneelg(e)ruis

Dit Toneelhuistijdschrift, opgebouwd rond de makers, bevat langere teksten met procesinformatie en is niet gebonden aan
premièredata. In 2010 publiceerden we het zesde en zevende nummer van dit tijdschrift. Toneelgeruis wordt gratis verspreid op 4000 exemplaren in de Bourla en op reisvoorstellingen, op universiteiten en theateropleidingen, bij abonnees, in
boekhandels, bibliotheken en literaire festivals. De teksten die gepubliceerd zijn in Toneelgeruis, worden grotendeels op de
website gezet. Elk nummer van Toneelgeruis kan ook gedownload worden als pdf vanop toneelhuis.be.
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kunsteducatieve werking

7. kunsteducatieve werking
In 2010 zijn de educatieve projecten gericht op eigen identiteit versus europese identiteit en op eenheid in diversiteit,
•
De man zonder eigenschappen I – n.a.v. inhoudelijke achtergrond over de voorstelling, het uit elkaar vallend Europa eind
19e, begin 20e eeuw creëerden de groepen een groot patchwork van hun eigen identiteiten en idealen.
•
Swchwrm – scholieren schreven over hun droomberoep in hun eigen taal.
•
Bij De indringer is er geluidstechnisch gewerkt rond vervreemding en suspence, de theaterperformancetaal van Peter
Missotten (- met scènes uit de voorstelling experimenteerden de groepen met geluid en micro’s ).
De omkaderende projecten raken meer en meer verankerd doordat de invulling en uitwerking ervan breder gedragen wordt
door de Toneelhuismakers, de onderwijsinstellingen en de stedelijke overlegstructuren.
•
Onbekende buren is in 2010 uitgewerkt in samenwerking met de secundaire school SIHA, afdeling 4 verkoop enerzijds en
Toneelhuismaker Benjamin Verdonck anderzijds. Hiervan is uitgebreid verslag gedaan in de vorm van een krant. Deze
zal in 2011 gepresenteerd worden op de cultuurbeurs voor onderwijs.
•
De Koninklijke Balletschool heeft in februari 2010 haar eindpresentaties gedaan. De 6e jaars werkten aan hun eindproef
rond De Triptiek van de macht en een aantal acteurs en publiekswerking Toneelhuis hebben met hen gewerkt en gesproken en zijn naar de presentatie gaan kijken.
•
In het kader van Swchwrm, een tweetalige voorstelling, hebben een negental (basis)scholen een dikke map vol
getekend en geschreven in alle talen die zij maar spraken. Zij omschreven wat zij later wilden worden als ze groot zijn.
Deze map zal mee op tournee gaan volgend seizoen in de hoop dat er nog meer beroepswensen van nog meer verschillende kinderen uit Vlaanderen Nederland bijkomen.
Stagiairs:
•
Plantijnhogeschool, afdeling Journalistiek, heeft voor de 3de keer op rij intensief bijgedragen aan Antwerpse Kleppers
middels een stage voor de derdejaarsstudenten. Zij maakten ook dit jaar een krant bij het Kleppersrfestival.
•
4e jaars stagiaire van ArteZ, Hogeschool voor de kunsten, afdeling docent drama, Ina Oenema heeft een workshop en
een uitgebreide educatieve map ontwikkeld bij de voorstelling De man zonder eigenschappen I. Samen met de ‘allroundstagiaire’ bij personeelszaken, Elisabeth van Lierop, zijn we gekomen tot een prachtig omkaderend taalbad bij
Swchwrm.

VERKENNING
•
•

Contacten met basisonderwijs en gezinnen in het kader van de familievoorstelling Swchwrm en de invulling van de
Toneelhuisateliers.
Nagesprekken in de Bourlaschouwburg waarin bekende Vlamingen uitgenodigd worden om deel te nemen aan het
gesprek.

VERDIEPEN
•
•

Uitvoering en coördinatie van het project Onbekende Buren. In nauwe samenwerking met Anja Geuns, hoofd publiekswerking van Het Paleis en met Jan Staes, intendant onderwijs en cultuur Stad Antwerpen.
Samenwerking met studentenorganisaties in de stad (Cultour, Sovoha). Vooral gericht op de festivalachtige programmering van Toneelhuis.

verzelfstandigen
•

In 2010 lag de focus vooral op het zo actief mogelijk in contact te blijven met leerkrachten, leerlingen/studenten die al
eens bij een project of een workshop betrokken zijn geweest. Facebook blijkt een nieuwe mogelijkheid om individuele
betrokkenheid te stimuleren.

cijfers

Aan het totaal van activiteiten, (try-outs, open repetities, inleidingen, nabesprekingen, workshops, rondleidingen, en
overige activiteiten) hebben 3318 mensen deelgenomen.
Het aantal jongeren dat door groepsreservaties in de zaal zat bedraagt 3460. Dit is een grote vermeerdering in vergelijking
met 2009. De oorzaak hiervan moet in eerste instantie gezocht worden binnen het aanbod naar basisscholen; Swchwrm.
1457 kinderen en anderstalige nieuwkomers zagen deze voorstelling in oktober 2010. Ook de Antwerpse Kleppers lijken voor
het onderwijs een goede gelegendheid om groepsreservaties te maken.

kunsteducatieve werking

evaluatie

Het onderwijs en de makers in huis zijn zich bewust van de mogelijkheden van een breed opgezet kunsteducatief project.
Binnen stedelijke context wordt concreter aan ervaringsuitwisseling gedaan en is men zich bewust van de financiële en
inhoudelijke draagwijdte van kunsteducatieve samenwerkingsprojecten. Inmiddels zet zich vanuit Stad Antwerpen, (onderwijs en cultuur) een halfjaarlijks overleg in gang tussen de podiumkunsten, waarbinnen actief gezocht wordt naar uitwerking
van overkoepelende vragen mbt onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat AKO-educatief zich moet herbronnen, want veel van onze
gezamenlijke vragen worden binnen dit podiumkunstenoverleg behandeld. In het kielzog van het stedelijke overlegplatform
is er op Vlaams niveau overleg en uitwisseling tussen de steden onderling. (Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Turnhout) Ook hier leeft de intentie om dit halfjaarlijks te laten plaatsvinden.
Studentenorganisaties werken aan een eigen visie op het toeleiden van hun publiek tot de kunsthuizen. Vooral Cultour en
Sovoha weten de weg rechtstreeks te vinden naar Toneelhuis.
Aandachtspunten: om kwalitatief te kunnen blijven werken is het belangrijk dat de educatieve en omkaderende projecten
meer gespreid kunnen worden ingepland. In deze optiek lijkt het zinvol om al eerder plannen te overleggen met de Toneelhuismakers.
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ons publiek : analyse publiekscijfers

8. ons publiek
Eigen producties

Het algemene publiekscijferbeeld van 2010 toont – na het succesjaar 2009 - een terugval: het algemeen totaal van 154 139
toeschouwers voor 500 evenementen van 2009 daalt tot 130 894 toeschouwers voor 471 evenementen in 2010 (een publieksdaling van 15 %). De aftopping van de cijfers voor de Bourla bedraagt 10.7%: van 75 943 in 2009 naar 67 762 in 2010. De
feitelijke daling is vooral te situeren aan de kant van de tournees, zowel in binnen- als in buitenland: in Vlaanderen daalt het
toeschouwersaantal van 28 935 tot 10 136 (- 64 %); die daling wordt gecompenseerd door een stijging van de publiekscijfers
in het buitenland met 7% (van 48 818 in 2009 tot 52 229 in 2010). De oorzaken van die nieuwe en eenmalige verhouding zijn
terug te voeren op vier punten.

PROJECTEN DIE NIET TOUREN

Een aantal projecten ontwikkelt zich als locatieproject in de Bourla, zoals De indringer dat om die reden niet tourbaar is;
Kalender | WIT is een tentoonstellingsproject in M_hka, en valt dus buiten de logica van een theatertournee. Ook het
sociaal-artistieke project SWCHWRM bespeelt de Bourla in een verkleinde setting die het publieksaantal beperkt tot 200 pp.
per avond, en reist pas een seizoen later. Hetzelfde geldt voor een project als Young & Willing dat jonge makers in de grote
Bourla inviteert voor een beperkte publiekscapaciteit.

VERVANGPROJECT MISSOTTEN

Een tweede punt heeft te maken met de beëindiging van de samenwerking met Peter Missotten in juni 2010: het oorspronkelijk geplande Othello (dat zou reizen) werd afgevoerd. In de plaats daarvan hercreërden de leden van Olympique Dramatique de voorstelling Het litteken lip. Omwille van deze late wissel was een tournee van deze laatste voorstelling bij voorbaat
uitgesloten.

SOIREES OLYMPIQUES

Een derde oorzaak heeft te maken met de invulling van het najaarsproject van Olympique Dramatique, de Soirées Olympiques: dat werd een zeer gewaardeerde reeks van avonden in een goed gevulde Bourla met voorstellingen, concerten en werk
van verwante makers. Ook dit project was een project dat alleen de Antwerpse Bourla bespeelde en niet zou reizen.

RESIDENTIE EASTMAN

Een vierde factor is het nieuwe statuut van Sidi Larbi Cherkaoui: sinds hij geen vast Toneelhuismaker meer is, maar met zijn
gezelschap Eastman als resident verbonden is aan Toneelhuis, worden alleen die cijfers in kaart gebracht waaraan Toneelhuis rechtstreeks coproduceert via de residentie, en niet alle projecten waaraan Cherkaoui in een jaar werkt, zoals dat wel het
geval was toen hij nog volledig Toneelhuismaker was.
We zien dat de nieuwe projecten van 2010 meer gericht zijn op de Bourla en dus op het Antwerpse publiek. De voorstellingen
die we in de vorige seizoenen aanmaakten en die inmiddels al toerden in Vlaanderen, zijn hier min of meer ‘uitgespeeld’;
maar in het buitenland reizen de repertoirevoorstellingen van Cassiers, Sidi Larbi Cherkaoui… nog intensief en ze weten
er ook een ruim publiek aan te trekken. Dat alles samen levert voor 2010 een paradoxale aanblik op: we kijken terug op een
goedgevulde Bourla, we kijken terug op een jaar waarin het aanzien en de uitstraling van Toneelhuis o.m. via Guy Cassiers en
zijn uitgebreide tournee van De man zonder eigenschappen I alleen maar is gegroeid, maar in absolute cijfers scoort 2009 met
zijn extensieve tournees van alle Toneelhuisartiesten in binnen- en buitenland samen, beter dan 2010.
Of nog anders gesteld: de publieksbijval die we in Antwerpen opgebouwd hebben gedurende de afgelopen paar jaar, blijft
nagenoeg op peil. In de rest van Vlaanderen is – door bovengenoemd samenspel van factoren - ons aanbod teruggevallen en
de publiekscijfers volgen die tendens. Dit samenspel van factoren is uitzonderlijk te noemen en wij voorzien voor de volgende periode geen herhaling daarvan. Daarnaast wijzen we op een algemene tendens in het internationale podiumkunstenlandschap (waaraan ook elders in dit jaarverslag aandacht wordt besteed): door de economische crisis snoeien buitenlandse
festivals en receptieve structuren ook in hun budgetten. Daardoor wordt er enerzijds zwaar afgedongen op kostenvoorstellen, en anderzijds wordt gewoon minder buitenlands werk geprogrammeerd. Dat is een realiteit die ook Toneelhuis treft.
Deze tendens zal zich – zo vrezen wij – in de toekomst mogelijk verder laten gevoelen.

ons publiek : analyse publiekscijfers

Receptieve werking

De opbouw van de receptieve werking vertoont dezelfde clusters als in 2009: Antwerpse kleppers, uitwisseling met NTGent
en KVS, muziek, literatuur, en dans. Globaal genomen zien we dat de cijfers in 2010 flink aantikken: van 14 151 voor 46 evenementen in 2009 springen we in 2010 naar 16 915 toeschouwers voor 56 evenementen in 2010 (een publieksstijging van 19
%). De stijging van het aantal evenementen heeft vooral te maken met het feit dat locatieprojecten tijdens de Antwerpse
kleppers in langere reeksen spelen, en dat het Theaterfestival in 2010 de Bourla bespeelt. We zien dus dat het publiek de initiatieven die Toneelhuis neemt in het receptieve veld steeds meer apprecieert en intensiever volgt. Uitschieters daarbij zijn
zeker initiatieven als de Antwerpse kleppers, inmiddels definitief ingeburgerd als niet-te-missen festival.

stadsdagen | zaalhuur

Door de intensieve bespeling van de Bourla met eigen producties en receptieve werking is het aantal stadsdagen verder
teruggelopen van 8 in 2009 tot 7 in 2010. Het bijbehorend publieksaantal is van 4157 teruggelopen tot 3464.

Vergelijking met de uitgezette ambities

Net omdat we er ons bij de voorbereiding van het seizoen van bewust waren dat we een aantal projecten op touw zetten die
geen tournees zouden hebben, werden de geambieerde cijfers voorzichtig opgesteld. Achteraf is deze inschatting te voorzichtig gebleken: zelf met de afzegging van het najaarsproject van Peter Missotten overtreffen de cijfers de verwachting:
113 235 was de inschatting, 125 717 het feitelijke eindresultaat.

52

Z

akelijke 		
WERKING

1. inleiding
2010 is het eerste jaar van de nieuwe subsidieperiode 2010-2013. De doelstellingen die we ons op het zakelijke vlak gesteld
hebben bij aanvang van deze periode laten zich samenvatten onder de termen continuering, verfijning en verdieping
van de aanpak die we – sinds het aantreden van Guy Cassiers - in 2006 in gang gezet hebben. Bij die aanpak zijn sterke
artiestgerichtheid, maximale transparantie en een leefbare vorm van flexibiliteit de codewoorden. We hebben de afgelopen
jaren geprobeerd om aan te tonen dat zelfs binnen grote structuren het ontwikkelen van een artistiek traject waarbij de
artiest centraal staat en het vertrekpunt van elke handeling is, best mogelijk is. Je moet dan als huis de vaste wil hebben om
een grote flexibiliteit te ontwikkelen ten voordele van die artiest. Zowel qua financieel management als qua personeelsbeleid
en infrastructuuraanpak hebben we het huis de laatste jaren getransformeerd, en zeker in 2010 zijn daarin nog een aantal
stappen gezet. Die lichten we in onderstaande paragrafen verder toe.
2010 was budgettair voor Toneelhuis zeker geen evident jaar. Door een zeer belangrijke afname van de overheidstoelagen
en een afname van de eigen inkomsten ten opzichte van het uitzonderlijke jaar 2009, was het een grote uitdaging om een
financieel evenwicht te realiseren. Het antwoord hierop werd een actief beleid qua kostenbeheersing, met een belangrijke
focus op de besparingen binnen de ondersteunende diensten en een consequente budgetopvolging en –bewaking van de
budgetten in de core-business.
Dit beleid heeft vruchten afgeworpen: een positief saldo van 207.413 euro. We realiseerden 8.112.317 euro inkomsten versus
7.904.904 euro uitgaven. Dit is ongetwijfeld een mooi resultaat in een moeilijk jaar. We voorzien tegen het einde van de
lopende decretale subsidieperiode (eind 2012) een eigen vermogen van ongeveer 50.000 euro. De budgetten 2011 en 2012 die
ons daartoe moeten leiden werden door het bestuur op de vergadering van 31 januari jl. goedgekeurd. Vanzelfsprekend is
het onze intentie om dezelfde budgettaire discipline aan de dag te leggen als in het voorbije jaar 2010.
De hierboven aangestipte afname van de overheidstoelagen willen we even in een groter kader plaatsen: we stellen een grote
druk vast op de overheidstoelagen, op elk niveau, omwille de algemene economische toestand en de daaraan gekoppelde
besparingen. Er is de relatieve achteruitgang van onze toelage gedurende de voorbije tien jaar. Volgens berekening moet
Toneelhuis het nu anno 2010 met ongeveer 1 miljoen euro (of 17%) minder toelage stellen dan in 2002. We hebben onze eigen
inkomsten de laatste jaren gevoelig kunnen opdrijven door hogere uitkoopsommen en coproducties uit het buitenland.
Maar ook daar is de crisis in de cultuurbudgetten groot. En ook daar dragen wij de gevolgen van. In het licht van al deze
gegevens is waakzaamheid op financieel terrein meer dan ooit geboden, en tegelijk is de nood aan blijvend overleg met alle
overheden meer dan ooit nodig.
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zakelijke werking : jaarrekening 2010 : balans

2. jaarrekening 2010
Balans per 31 december 2010

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Installaties en machines

2010

2009

877.192

688.272

855.073

661.276

808.469

655.641

Infrastructuur

46.603

5.634

Financiële vaste activa

22.119

26.997

22.119

26.997

3.224.806

1.988.555

4.282

3.273

4.282

3.273

Vorderingen op ten hoogste één jaar

1.878.111

1.091.462

Handelsvorderingen: te ontvangen

372.981

455.889

Te ontvangen toelagen

1.364.752

635.573

Terug te vorderen btw

130.060

Andere financiële vaste activa: waarborgen

Vlottende activa
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden

Voorschotten
Waarborgen leeggoed

Geldbeleggingen
Termijnbelegging

8.072
2.246

500.000

0

500.000

0

Liquide middelen

639.252

650.288

Overlopende rekeningen

203.161

243.533

4.101.997

2.676.828

2010

2009

-738.661

130.454

-24.789

-24.789

-24.789

-24.789

Overgedragen resultaat

-52.171

155.243

Overgedragen winst

-52.171

155.243

-661.701

0

-921.234

-770.555

-921.234

-770.555

Totaal der activa
Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Geplaatst kapitaal

Kapitaalsubsidies
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Voorzieningen gebouwen
voorziening sociaal passief
provisie onzekere inning toelage provincie
voorziening btw
voorziening budgetaire maatregelen

Schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Financiële schulden (wentelkrediet, financiering vakantiegeld)
Handelsschulden

-212.593
-36.573
-400.000
-87.068
-185.000

-2.442.103

-2.036.727

-2.044.960

-1.842.396

-176.502

-369.079

-1.158.634

-815.841

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

-120.822

-84.507

Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (rsz…)

-579.152

-554.118

-9.851

-18.851

-397.143

-194.331

-4.101.997

-2.676.828

Overige schulden

Overlopende rekeningen
Totaal der passiva
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Resultatenrekening per 31 december 2010

Kosten

Resultaat 2009

Budget 2010

Resultaat 2010

Saldo

239.158

195.586

181.927

-13.659

222.476

181.692

172.476

-9.216

10.387

4.631

1.595

-3.036

6.296

9.262

7.856

-1.406

731.852

672.126

593.659

-78.467

613. Externe Relaties

350.505

486.792

500.975

14.183

614. Receptieve Werking

141.850

185.000

232.365

47.365

2.413.109

1.541.748

1.768.790

227.042

Productiekost

1.317.182

892.140

890.291

-1.849

Tourneekost

1.095.927

649.608

878.499

228.891

67.950

83.936

76.360

-7.576

611. Administratie
Algemene administratie en kantoor
Raad van Bestuur
Werkingsmiddelen directie en beleid
612. Huisvesting

615. Productiekosten

617. Techniek
618. Eigen Horeca

61.242

56.566

61.777

5.211

4.066.910

3.907.000

3.799.910

-107.090

Algemene lonen

2.105.181

1.572.000

1.620.747

48.747

Artistieke lonen

1.867.612

2.227.500

2.083.970

-143.530

94.117

107.500

95.193

-12.307

630. Afschrijvingen

163.992

148.888

190.072

41.184

637. Voorzieningen

136.243

0

49.197

-49.197

126

5.000

4.432

-568

51.097

60.000

19.869

-40.131

637.918

10.000

425.572

415.572

9.061.953

7.352.641

7.904.904

Resultaat 2009

Budget 2010

Resultaat 2010

Saldo

112.273

190.825

191.884

1.059

720. Omzet

2.396.849

1.138.954

1.531.243

392.289

730. Toelagen

6.610.649

5.967.430

6.180.565

213.135

620. Loonkosten

Andere personeelskosten

640. Andere bedrijfskosten
650. Financiële kosten
660. Uitzonderlijke kosten
Totaal uitgaven

Opbrengsten
710. Eigen niet-artistieke opbrengsten

750. Financiële opbrengsten
760. Uitzonderlijke opbrengsten
Totaal inkomsten

Resultaat 2010

4.418

0

13.752

13.752

168.461

65.000

194.874

129.874

9.292.649

7.362.209

8.112.317

230.696

9.568

207.413
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Procentuele verdeling kosten en opbrengsten 2010

Kosten
Totaal kosten

Totaal

Creatie/spreiding

Publiekswerking

Bourla

Omkadering

7.904.904

3.988.896

1.030.024

1.655.217

1.230.767

100,00%

50,46%

13,03%

20,94%

15,57%

611. Administratie

181.927

2,30%

0

0

17.248

164.679

612. Huisvesting

593.659

7,51%

112.795

0

415.111

65.753

613. Externe Relaties

500.975

6,34%

25.000

475.975

0

0

614. Receptieve Werking

232.365

2,94%

0

0

232.365

0

615. Productiekosten

890.291

11,26%

890.291

0

0

0

616. Tourneekosten

878.499

11,11%

878.499

0

0

0

76.360

0,97%

0

0

58.360

18.000

617. Techniek
618. Eigen Horeca

61.777

0,78%

30.889

0

30.888

0

620. Loonkosten algemeen

1.568.186

19,84%

0

554.050

458.677

555.460

620. Loonkosten artistiek

2.097.729

26,54%

1.800.190

0

297.539

0

95.193

1,20%

0

0

0

95.193

630. Afschrijvingen

622. Andere personeelkosten

190.072

2,40%

81.572

0

80.031

28.469

637. Voorzieningen

88.000

1,11%

23.000

0

65.000

0

640. Andere bedrijfskosten
650. Financiële kosten
660. Uitzonderlijke kosten

Opbrengsten
Totaal opbrengsten

710. Eigen niet-artistieke opbrengsten
720. Omzet

4.432

0,06%

0

0

0

4.432

19.869

0,25%

0

0

0

19.869

425.571

5,38%

146.660

0

0

278.911

Creatie/spreiding

Publiekswerking

Bourla

Omkadering

8.109.109

1.364.438

160.790

227.850

6.356.032

100,00%

16,83%

1,98%

2,81%

78,38%

Totaal

191.884

2,37%

15.922

160.040

15.922

0

1.260.008

15,54%

1.077.282

0

156.543

26.184

Ticketverkoop

328.167

4,05%

196.090

0

132.077

0

Reisvoorstellingen

766.660

9,45%

766.660

0

0

0

Coproductiebijdragen

114.532

1,41%

114.532

0

0

0

Andere

50.650

0,62%

0

0

50.650

0

730. Toelagen

6.180.565

76,22%

0

750

55.385

6.124.430

2.924.430

36,06%

0

0

0

2.924.430

400.000

4,93%

0

0

0

400.000

2.800.000

34,53%

0

0

0

2.800.000

56.135

0,69%

0

750

55.385

0

13.752

0,17%

0

0

0

13.752

462.901

5,71%

271.235

0

0

191.666

Vlaamse Gemeenschap
Provincie Antwerpen
Stad Antwerpen
Andere
750. Financiële opbrengsten
760. Uitzonderlijke opbrengsten
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financieel management
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van 207.413,75 euro. Enerzijds waren er uitgaven voor een totaal van
7.935.483,91 euro. Daar tegenover staan 8.142.897,66 euro inkomsten. We stellen voor om het resultaat te verwerken door
een toevoeging van 207.413,75 euro aan het eigen vermogen. Daardoor komt de overgedragen winst/verlies op 52.170,87 euro.

AANZUIVERING EIGEN VERMOGEN

Hierdoor wordt een eerste belangrijke doelstelling, die reeds in 2007 werd geformuleerd, gerealiseerd. Streven was om het
negatief eigen vermogen aan te zuiveren tegen eind 2011. We zitten hier dus een jaar voor op schema.
Uitgaven

Inkomsten

30.06.2003

7.619.590

30.06.2004
30.06.2005

Begroting

Resultaat

Overgedragen
resultaat

7.762.803

143.213

394.017

7.898.987

7.755.903

-143.084

250.933

7.845.721

7.770.320

-75.401

175.532

31.12.2006

8.003.257

7.775.508

-227.749

-52.217

31.12.2007

9.436.170

8.752.351

-683.819

-736.036

31.12.2008

9.822.271

10.172.368

350.097

-385.939

31.12.2009

8.661.951

8.892.648

230.697

-155.242

31.12.2010

7.904.904

8.109.109

207.414

52.171

31.12.2011

7.980.100

7.776.200

-203.900

-151.729

31.12.2012

8.430.800

8.631.600

200.800

49.071

KOSTENSTRUCTUUR

Tweede belangrijk objectief was het verder uitbouwen van een goed functionerend en transparant financieel kader waarbij
de artistieke uitgangspunten behouden blijven. Een evenwichtige kostenstructuur met een maximale toestroming van middelen voor de artistieke werking staat hierbij centraal. De vooropgezette interne richtlijn (minimum 50% creatie en spreiding, minimum 10% publiekswerving/werking, maximum 25% exploitatie schouwburg en maximum 15% omkadering) werd
gehaald.
Belangrijke bemerking hierbij is dat de omkaderende functies van het huis terug een iets groter deel van het budget opnemen dan pakweg twee jaar geleden. Hier speelt ontegensprekelijk de achteruitgang van de subsidiëring een rol. Enerzijds
omdat de flexibiliteit van een wijziging in omkadering binnen deze grootte van structuur tijd vergt. Anderzijds blijkt hieruit
dat een belangrijk deel van de toelage rechtstreeks naar creatie en spreiding vloeit en dat een terugvloeiing daarvan, rekening houdend met een negatief multiplicatoreffect, deze onderlinge verhouding negatief beïnvloedt wat betreft de middelen
die vloeien naar creatie en spreiding. Of met andere woorden dat een omzetstijging, die positief beïnvloedt wordt door de
omvang van toelage, moet nagestreefd worden.

2002 - 2003

Creatie
en spreiding

PublieksWerking

Exploitatie
Bourla

Omkadering

Totaal

48,4%

11,6%

22,9%

17,1%

100%

2003 - 2004

50,9%

11,0%

22,5%

15,7%

100%

2004 - 2005

49,2%

12,9%

22,1%

15,8%

100%

2006

53,4%

10,0%

21,1%

15,5%

100%

2007

59,6%

7,7%

18,1%

14,5%

100%

2008

61,2%

7,8%

16,3%

14,7%

100%

2009

53,9%

8,4%

19,8%

17,9%

100%

2010

50,5%

13,0%

20,9%

15,6%

100%

2011

51,4%

10,5%

22,7%

15,4%

100%

2012

53,1%

10,2%

22,0%

14,7%

100%
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EVOLUTIE SUBSIDIËRING
Toelage in absolute termen
2002-2003

2003-2004

2004-2005

2006

2007

2008

2009

2010

Subsidie
Stad

3.172.239

3.175.350

3.141.916

2.866.333

2.911.849

3.111.616

3.211.616

2.811.616

Provincie

495.790

495.790

495.790

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Vl. Ge2.567.583
meenschap

2.518.888

2.556.733

3.000.000

3.046.088

3.098.365

3.135.000

3.000.000

Totaal

6.190.028

6.194.439

6.266.333

6.357.937

6.609.981

6.746.616

6.211.616

6.235.612

Toelage: geïndexeerde vergelijking met 2010
2002-2003

2003-2004

2004-2005

2006

2007

2008

2009

2010

Subsidie
Stad

3.674.826

3.597.120

3.459.926

3.137.233

3.134.943

3.237.978

3.263.774

2.800.000

Provincie

574.339

561.644

545.971

437.804

430.646

416.244

406.496

400.000

Vl. Ge2.974.373
meenschap

2.853.464

2.815.513

3.283.533

3.279.466

3.224.189

3.185.913

2.924.430

Totaal

7.012.228

6.821.410

6.858.570

6.845.055

6.878.411

6.856.183

6.124.430

7.223.538

8.000.000
7.000.000
6.000.000

Stad

5.000.000

Provincie

4.000.000

Vl. Gemeenschap

3.000.000

Totale subsidie

2.000.000
1.000.000
0
2002-2003 2003-2004 2004-2005

2006

2007

2008

2009

2010
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3. analyse van
opbrengsten & kosten
Een goed resultaat in een moeilijk jaar

Het jaar 2010 was budgettair voor Toneelhuis zeker geen evident jaar. Door een zeer belangrijke afname van de overheidstoelagen en een afname van de eigen inkomsten ten opzichte van het uitzonderlijke jaar 2009, was het een grote uitdaging om
een financieel evenwicht te realiseren. Het antwoord hierop werd een actief beleid qua kostenbeheersing, met een belangrijke focus op de besparingen binnen de ondersteunende diensten en een consequente budgetopvolging en –bewaking van
de budgetten in de core-business.
Dit beleid heeft vruchten afgeworpen: een positief saldo van 207.413 euro. We realiseerden 8.112.317 euro inkomsten versus
7.904.904 euro uitgaven. Dit is ongetwijfeld een mooi resultaat in een moeilijk jaar.

Inkomsten onder druk

Aan de inkomstenzijde is vooral de significante terugloop, met ruim een half miljoen euro van de overheidstoelagen opvallend. De basistoelage van de Vlaamse Gemeenschap voor de nieuwe subsidieperiode 2010/2012 bedraagt 3,0 miljoen euro
tegenover 3,139 miljoen euro in 2009. In de nieuwe beheersovereenkomst met de Stad Antwerpen staat voor 2010 2,8 miljoen
euro aan werkingstoelage ingeschreven. In 2009 hadden we nog 3,2 miljoen opgenomen in het resultaat. De overeenkomst
bepaalt dat de overige 400.000 euro moet gaan naar dringende investeringswerken in de schouwburg.
De toelage van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen maakt 76% van de inkomsten uit,
ondanks de daling in absolute getallen is het aandeel van de toelagen in de totale inkomsten gestegen ten opzichte van 2009
(71%).
De eigen inkomsten zijn goed voor 24%. Dit is een daling ten opzicht van 2009, maar door de grote tournee van Sidi Larbi
Cherkaoui was dit een uitzonderlijk jaar. De eigen inkomsten van het huidige jaar komen een stuk hoger uit dan voorzien in
de begroting.
Qua ticketinkomsten van de eigen producties zetten we in 2010 een mooi resultaat neer, deze liggen ruim 10% hoger dan
voorzien in de begroting.
De impact van de economische crisis doet zich ook voelen in de inkomsten van de reisvoorstellingen en coproducties. Overal
staan de budgetten onder druk en worden de financiële onderhandelingen veel harder en moeilijker. Voor de toekomst zal
een nog striktere budgetopvolging wat dit betreft noodzakelijk zijn en zal er vooral een grote voorzichtigheid moeten zijn
bij het inschatten van deze inkomsten.
Tenslotte zijn de financiële opbrengsten en uitzonderlijke opbrengsten een stuk hoger (+194.000 euro) dan geraamd in de
begroting. In de coproductieafrekening van twee producties die in 2009 gerealiseerd werden (Adams appels en The House
of the Sleeping Beauties) werd een nagekomen opbrengst van ongeveer 75.000 geboekt. Verder zijn hier ook de opbrengsten
van de operaproductie in Milaan en Berlijn in opgenomen. We vinden die echter ook terug bij de uitzonderlijke uitgaven.

Kostenbeheersing in de ondersteunende diensten

Qua kostenbeheersing worden in 2010 de vooropgestelde doelstellingen ruimschoots gerealiseerd. De kosten voor de ondersteunende diensten worden zo laag mogelijk gehouden en de budgettaire afspraken worden in het algemeen zeer goed
opgevolgd.
Een belangrijke besparing werd gerealiseerd in de categorie huisvesting, waar voornamelijk de energiekost spectaculair evolueerde. Dit is het gevolg van een combinatie van factoren. De voorbije jaren werden aanzienlijke ecologische investeringen
gedaan: voorbeelden hiervan zijn de overschakeling naar spaarlampen, waterbesparende kranen en een nieuwe verwarmingsinstallatie. Ook werd een contractoptimalisatie gerealiseerd met de verschillende energieleveranciers. Voor elektriciteit, water en gas betekent dit een besparing van 102.000 euro. Extra positief is ook dat het geen eenmalige besparingen
betreft maar dat dit grotendeels een structurele kostenverlaging betekent voor de toekomst.
Wat betreft het onderhoud van de schouwburg blijven de budgetten anderzijds zeer sterk onder druk staan. Het onderhoud
van de historische Bourlaschouwburg blijft een dure aangelegenheid. De Raad van Bestuur besliste dan ook hiervoor een
nieuwe voorziening aan te leggen om de druk op de basisbegroting 2011 te verlichten. Er werd ook een investeringsondersteuning toegekend door de Stad Antwerpen, binnen het kader van de nieuwe beheersovereenkomst 2010/2013, om een
aantal dringende werkzaamheden aan de schouwburg te kunnen financieren.
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Ook qua administratieve kosten werden de vooropgestelde besparingen gerealiseerd, onder andere door de implementatie
van een split-billingsysteem voor (mobiele) telefonie. De financiële kosten liggen een stuk lager, hier speelt de gezonde
financiële situatie en de goede cashflow een belangrijke rol. De technische kosten blijven binnen de ramingen van de begroting. Een opwaartse druk op deze budgetten blijft bestaan.

Een degelijke budgetopvolging in de core-business

Qua producties kunnen we terugkijken op een heel effectieve budgetopvolging met een minimale afwijking van de productiekosten ten opzichte van de raming in de begroting. Op een budget van ruim 900.000 euro binnen een artistieke omgeving
is dit een niet te onderschatten realisatie!
De tourneekosten liggen hoger dan begroot, dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten maar per saldo
levert dit een verschil van 100.000 euro minder opbrengsten op. Zoals eerder aangegeven speelt de crisis in de cultuurbudgetten hier een grote rol.
De receptieve werking werd bij de update van het budget 2010 uitgebreid met enkele nieuwe projecten . De receptieve
theaterwerking blijft binnen het geraamde budget. De receptieve concerten, break-even geraamd, komen uit op een beperkt
deficit.

personeelskosten

De kantine van Toneelhuis draait op volle toeren. Het resultaat zit in lijn met de raming, het is een voordeel in natura (lage
prijzen) dat sterk gesmaakt wordt door medewerkers en bezoekers.
De loonkosten, met een kleine 4 miljoen euro de belangrijkste kostenpost van het Toneelhuis, zitten mooi op de voorziene
raming. De loonbudgettering werd goed opgevolgd en het aantal wijzigingen binnen het personeelsbestand met een impact
op het budget bleef beperkt. Het blijft moeilijk om een goede raming te maken voor de theatertechniek: de werkplanning en
kosten zijn afhankelijk van de artistieke werking. Op het moment van de opmaak van de begroting is dit bijzonder moeilijk
in te schatten.

60

61

zakelijke werking : mensen EN middelen

4. mensen EN middelen
SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND

Toneelhuis had in 2010 94 medewerkers in vast dienstverband, goed voor 75,36 FTE’s. De verhouding mannen/vrouwen blijft
gelijk. Net zoals de voorbije jaren valt wel de ongelijke verdeling voltijds/deeltijds op. Er is een duidelijke trend : het aantal
vrouwen dat deeltijds werkt, is sinds 2008 gestegen. Op 31 december 2008 werkte 33% van de vrouwelijke werknemers deeltijds. Op 31 december 2010 was dat 44%. De gemiddelde leeftijd van de werknemers is 42.
Samenstelling personeelsbestand op 31/12/2010
aantal mensen in dienst
waarvan

94

75,36

49

mannen

40

VT

9

DT

45

vrouwen

25

VT

20

DT

vaste medewerkers (onbepaalde duur)

81

gemiddelde leeftijd

42

aantal ziektedagen

273

4,73%

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligerswerking raakt steeds meer ingebed in de organisatie. In 2010 werden zo’n 120 vrijwilligers ingezet op het domein van publiekswerving/acties, administratie en publiekswerking. Er werd een apart budget voorzien voor deze
vrijwilligerswerking zodat de coördinator initiatieven kan ontwikkelen om deze werking verder te optimaliseren.

SOCIAAL OVERLEG

Toneelhuis kende in 2010 de start van een nieuwe subsidieperiode. Gezien de beperktere subsidiëring en de vraag van de
overheden om te besparen werden er in huis toch verschillende maatregelen getroffen om aan de gewijzigde situatie te beantwoorden. Deze gesprekken werden met de vakorganisaties vooral in 2009 gevoerd, maar in 2010 vervolgd.
De belangrijkste personeelsdossiers kwamen tijdens het sociaal overleg aan bod :
•
Veiligheid en welzijn hebben in 2010 met de komst van een nieuwe interne preventieadviseur een nieuwe dynamiek en
nieuwe zuurstof gekregen. Procedures worden op papier gezet, getest en bijgestuurd. Het globaal actieplan en jaaractieplan worden uitgebreider. Er werd aanzienlijk geïnvesteerd in opleiding rond welzijn en veiligheid, zowel intern als
extern.
•
Met de implementatie van CAO 100 werd een gerichte visie uitgewerkt om het thema drugs en alcohol op de werkvloer
bespreekbaar en beleidbaar te maken.
•
Er werd uitgebreid informatie verstrekt rond tewerkstelling en financiën.
•
Aanpassing en bijwerking van het arbeidsregelement

VORMING

In 2010 werden in totaal 568 uren opleiding geregistreerd, dus merkelijk meer dan voorzien in de CAO vorming van PC 304
(376 uren). Vijfeenveertig medewerkers volgden 24 verschillende opleiding. De samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten werd als uiterst positief ervaren.

INTERNE INFORMATIEDOORSTROMING

In 2010 werd op vier momenten een algemene personeelsvergadering geörganiseerd. Twee in het voorjaar, twee in het najaar.
Naast de gangbare onderwerpen, zoals financieel jaarverslag, voorstelling artistieke projecten, werden een aantal topics
uitgebreider besproken : opstart en werking ecoteam, plannen infrastructuur op korte en lange termijn, invoering CAO 100,
veiligheids- en interventiemomenten, overlegstructuren etc.

AANDACHT VOOR MILIEU EN ENERGIE : HET ECOTEAM
In het voorjaar 2010 ging het ecoteam van start. In 2009 was daar een opstartende fase aan voorafgegegaan. Onder begeleiding van vzw Ecolife werd dit team in de startblokken gezet. Voorafgaand werd
een ecoscan van het huis gemaakt om de beginsituatie in kaart te brengen. Op basis hiervan werd een
plan opgemaakt en daaraan diverse initiatieven gekoppeld. We proberen zo als Toneelhuis onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Het energieverbruik is bijvoorbeeld dit jaar opmerkelijk gedaald.

zakelijke werking : infrastructuur

62

5. infrastructuur
ORGELSTRAAT

Het pand aan de overzijde van de Bourlaschouwburg werd in 2008 omgevormd van opslagplaats tot nieuwe kantoren voor de
administratie (met ingeperkte opslagplaats voor techniek). Hierdoor werd een stevigere integratie tussen administratie en
schouwburgwerking gerealiseerd. De verbouwing werd opgenomen in het Jaarboek voor Architectuur 2009.
In 2009 werden een aantal afwerkingswerken gerealiseerd. In 2010 werd hieraan verder gewerkt en begin 2011 zullen we de
volledige afwerking realiseren zoals ze gepland was. De financiering ervan loopt via de voorziening die hiervoor was aangelegd.

Voorziening Orgelstraat per 31.12.2009

36.630,46 euro

Opgenomen voorziening per 31.12.2010

12.942,17 euro

Resterende voorziening per 31.12.2010

23.688,29 euro

BOURLASCHOUWBURG
korte termijn

Met de Stad Antwerpen is er binnen het kader van de beheersovereenkomst 2010-2013 een investeringstoelage voorzien van
235.000 euro voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Voor 2013 is er een bedrag opgenomen van 400.000 euro.
De voorziene 235.000 euro voor de eerste drie jaren worden samengebracht op de stedelijke begroting van 2010. Dit betekent
dus dat er in 2010 een investeringsbudget van 705.000 euro beschikbaar is. Hiervan is in 2010 43.299,42 euro opgenomen. De
resterende som zal volgens een dertienpuntenprogramma gerealiseerd worden in 2011.
In samenspraak met de Stad is er een opvolgingscommissie opgericht waarin voor Toneelhuis Guy Dockx, Luk Van den bosch
en Freek Boey zetelen. Deze commissie zal de investeringen op de korte termijn opvolgen, waar nodig bijsturen en komt één
tot twee maal per jaar samen.
De vergunningsprocedures worden binnen het kader van overheidsopdrachten uitgevoerd.

lange termijn

In ons dossier infrastructuur hebben we de eerste aanzetten gegeven tot het programma dat volgens ons moet gerealiseerd
worden voor de schouwburg. Kort samengevat valt het dossier uitéén in drie elementen:
1.
2.

3.

Er zijn dringend een aantal ingrepen noodzakelijk om het gebouw bouwfysisch in orde te houden.
Een theatertechnische renovatie van de zaal om enerzijds veilige arbeidsomstandigheden te creëren en anderzijds vernieuwing van de sterk verouderde audio-visuele theatertechnische uitrusting. Bijkomend creatie van opslagruimte en
“plat leggen” van de scènevloer/wegneming van de scène-helling.
Renovatie en verbetering van het publieksgedeelte (tribune, balkon, zaalrondgangen, foyer, etc)

In de lente van 2011 zullen we een verder uitgewerkte nota voorleggen waarin we de volgende stappen in dit dossier verder
zullen definiëren. Globaal gezien denken we dat de lange termijn renovatie van de schouwburg toch vanuit een bredere context benaderd moet worden en dat een geïntegreerd antwoord moet geformuleerd worden op zes afzonderlijke elementen,
met name:
•
•
•
•
•
•

monument en erfgoed
receptief/productioneel programma van eisen
bouwtechnische instandhouding
verdere theatertechnische modernisering (inclusief veiligheid en comfort)
relatie met de stad
timing, geld en financiering
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We voelen duidelijk aan dat er nood is aan synthese en integratie. Een creatieve synthese waarbij bovenvermelde aspecten op
een evenwichtige manier met mekaar verzoend worden tot een haalbaar en aantrekkelijk actieplan. En een samenhangende
visie die weergeeft hoe een oude schouwburg kan getransformeerd worden tot een performante productie en presentatieplek
van huidige en toekomstige podiumkunsten in de stad.
Deze fase wordt extern begeleid door Carl Meeusen die voor ons reeds een soortgelijk traject voor de verbouwing van de
Orgelstraat begeleidde.

VOORZIENING

In 2009 werd er een voorziening opgenomen voor herstellingen en investeringen in theatertechnisch materiaal voor de
repetitieruimte op de zolder van de Bourla. Hiervan werd reeds 40.183,64 euro opgenomen in 2010. De rest zal in 2011 uitgevoerd worden.
We leggen per 31 december 2010 een extra voorziening aan voor werken die vooral het werkcomfort in de schouwburg moeten
verhogen.

Voorziening zolder Bourla per 31.12.2009

53.000,00 euro

Opgenomen voorziening per 31.12.2010

40.183,64 euro

Bijkomende voorziening per 31.12.2010

65.000,00 euro

Resterende voorziening per 31.12.2010

77.816,36 euro

LEOPOLDSTRAAT

Het pand in de Leopoldstraat wordt gehuurd als repetitieruimte en werkplaats voor onze artiesten. Een opfrisbeurt was
noodzakelijk.
Hiervoor was in 2009 een voorziening aangelegd van 17.500 euro.

Voorziening Leopoldstraat per 31.12.2009

17.500,00 euro

Opgenomen voorziening per 31.12.2010

7.392,47 euro

Resterende voorziening per 31.12.2010

10.107,53 euro

OLIEWEG (decoratelier)

Gedurende een aantal jaren staat er op de balans een provisie voor renovatie van het decoratelier aan de Olieweg. Hiervoor
zijn op dit ogenblik geen plannen gemaakt. Gezien de plannen/geruchten als zou de Stad een sportcomplex realiseren aan de
kades leek het ons niet opportuun om hier te gaan investeren in ons decoratelier.
We hebben in ons gesprek met Vespa nogmaals aangedrongen op een schriftelijke bevestiging van een verlenging van onze
huurovereenkomst. Er is ons mondeling toegezegd dat we wellicht nog tot 2013 over ons decoratelier kunnen beschikken. Er
wordt alleszins gewerkt aan een nieuwe jaarlijkse hernieuwbare overeenkomst.
In afwachting daarvan bekijkt de technische directie welke investeringsmogelijkheden er zijn.

Voorziening Olieweg per 31.12.2009

100.981,05 euro

Resterende voorziening per 30.06.2010

100.981,05 euro
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6. samenwerkingsovereenkomsten
In 2010 werden volgende overeenkomsten afgerond of verder onderhandeld:

Samenwerkingsovereenkomst Stad Antwerpen

Met de Stad is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de periode 2010-2013. Enerzijds is er een basistoelage voorzien van 2.800.000 euro en anderzijds voorziet de Stad een jaarlijkse investeringstoelage voor de Bourla van 235.000
euro over 2010-2012 en 400.000 over 2013.
De finalisering van deze overeenkomst heeft enige tijd in beslag genomen omwille van de discussie over de hoogte van de
investeringstoelage enerzijds en anderzijds de discussie over de bestemming van de eventuele overschotten op de resultatenrekening.
Een kopie van deze overéénkomst vindt u in bijlage.

Samenwerkingsovereenkomst Provincie Antwerpen

Met de provincie is er nog steeds geen nieuwe overeenkomst. Tijdens de bijéénkomst van 19 mei jl. werd er beloofd om ons
een voorstel te bezorgen, maar tot op heden is dat nog niet binnengekomen. We hebben wel de toezegging voor een toelage
van 400.000 voor 2010.
In de loop van februari jl. hebben we de Provincie een nota bezorgd met de vraag tot uitklaring en oplossing van de nog niet
betaalde toelage over de periode 2006-2009. Tijdens de vergadering van 19 mei werd de juistheid van onze analyse bevestigd.
Er is ook uitgebreid overlegd over de verschillende scenario’s ter correctie, maar tot op heden is er verder geen vooruitgang
geboekt in dit dossier.

Mediadeal de persgroep publishing (de Morgen)

De meerjarige samenwerking met De Morgen als structurele mediapartner werd in 2010 verlengd. De totaalwaarde van de
overeenkomst bedraagt 84.180 euro excl. BTW.

Mediadeal VRT (radio 1)

De ruilovereenkomst met Radio 1 werd verlengd. De waarde hiervan werd vastgelegd op 51.500 euro excl BTW.

Mediadeal roularta (knack)

De ruilovereenkomst met Knack werd verlengd. De waarde hiervan werd vastgelegd op 24 360 euro excl. BTW.

Gebruik repetitieruimten deSingel

Binnen deSingel werd de start gemaakt voor het gebruik van repetitieruimte in hun nieuwe gebouwen. Voor de productie
Hout werd hier geen bedrag voor bepaald. Vanaf 2011 zal dit wel gebeuren. Deze sommen keren terug als coproductiebijdrage
van deSIngel.
Coproducties voor de eigen producties voor verschillende producties ter waarde van 109.640 euro

Samenwerkingsovereenkomst La Scala

Binnen het kader van de operaproducties Das Rheingold en Die Walküre werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
met La Scala in Milaan.
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toneelhuis
de morgen, theater met de voeten in de wereld
sarah theerlynck, 20 mei 2010
de morgen, pleidooi voor woord en tegenwoord
sarah theerlynck, 12 januari 2010

guy cassiers
il venerdi de repubblica, alla scala metto in scena il capitalismo in crisi
leonetta bentivoglio, 19 november 2010
de standaard, buongiorno milano!
geert sels, 3 april 2010

guy cassiers: swchwrm
de morgen, hoe je het onverstaanbara universeel maakt
yves desmet, 23 september 2010

guy cassiers: de man zonder eigenschappen I
de volkskrant, een wereld op drift
hein janssen, 17 september 2010
de standaard,ik zaai graag twijfel
geert sels, 20 mei 2010
DE GROENE AMSTERDAMMER, de beste manier om mens te zijn
cyrille offermans, 30 JUNI 2010
trouw, beeldschone musil_bewerking van cassiers
hanny alkema, 23 september 2010
de volkskrant, gebabbel, gebaartjes en kreetjes
karin veraart, 12 juni 2010
télérama, scène, son et vidéo
emanuelle bouchez, juli 2010
süddeutsche zeitung, auf den resten des abendlands
eva-elisabeth fischer solis, 14 juli 2010
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guy cassiers: bezonken rood
diario de sevilla, el eco imborrable del horror
rosalia gómez, 18 december 2010
corriere dela sera, magnifico orrore di cassiers
franco cordelli, 12 december 2010
granada hoy, la madre infierno
mónica francés, 13 december 2010
ideal, el hombre que hablabla de su madre
andrès molinari, 13 december 2010
de standaard, vakmanschap
ruth joos, 7 juni 2010

benjamin verdonck
agenda, antwerpen was de perfecte zandbak
michaël bellon, 26 maart 2010

olympique dramayique: het litteken lip
de morgen, remake het litteken lip verrast en verwart op het hoogste niveau
griet op de beeck, 15 november 2010

abke haring: hout
de morgen, een abstract kunstwerkje
michaël bellon, 11 december 2010

bart meuleman
gazet van antwerpen, kafka (en meer) in de bourla
eefje rampart, 15 april 2010

bart meuleman & olympique dramatique: in de strafkolonie | het hol
de morgen, van onder de grond naar de zonnebank
liv laveyne, 17 april 2010
de standaard, twee keer kafka voor de prijs van één
klaas tindemans, 19 april 2010
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