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Tom Lanoye 

Jamboree 

In de solo-voorstelling Jamboree 
van Tom Lanoye zit een absoluut 
briljant tekenfilmpje van ' T o m and 
Jerry'. In een waanzinnige tien mi-
nuten dreigt een baby ontelbare keren 
de grootste gruwelijkheden te moeten 
ondergaan, maar telkens opnieuw 
komt de inventiviteit van de makers 
het wicht redden. Schitterend. 

Het knappe van de show van 
Lanoye is, dat het grootste deel ervan 
naast het filmpje niet in het niets 
verdwijnt. Slim vooral is de opbouw 
van Jamboree. Niets daarin laat 
vermoeden dat dit een eerste theater-
produktie is. Lanoye wint onmiddel-
lijk het publiek voor zich met de trucs 
uit de extroverte, agressieve cabaret-
doos. Hij gooit gruwelijke beelden de 
zaal in, refereert aan bekende publie-
ke figuren en toestanden, doet het 
Nederlands en zijn dichters wat 
geweld aan en ramt er wat eigen 
vaarzen tussen. Het wordt allemaal 
razendsnel en vol plezierige bluf 
neergezet. 

Nadat de eerste woordenstorm 
geluwd is tapt Lanoye uit het beeld-
en dansvaatje. En hoe klein de 
vondsten hier ook zijn, telkens rinkelt 
de bel 'actueel' en 'van nu en straks' . 
Lanoye beweegt zich als een coole 
disco-knaap. En hij zingt en acteert 
als een no wave ster. 

Als ook die dansgolf is weggeëbd 
eindigt de show in een introvert roze 
sfeer. Super-individueel, klein en 
kwetsbaar. De opbouw van de voor-
stelling, van bluf naar freelheid is 
knap. Jamboree is een aardige, aar-
dige, aardige voorstelling. 

Paul De Bruyne 

Het Koninkl i jk 
Landjuweel 

1983-1984 

Het Koninklijk Landjuweel is een 
niet onbelangrijk tornooi. Het is hel 
moment waarop Vlaanderens ama-
teurtoneel z'n slagkracht kan de-
monstreren. Het niet-professioneel 
theater zorgt voor cultuurspreiding 
en is sociologisch erg belangrijk (als 
niet onzinnige vrije-tijdsbesteding). 
Uitgaand van amateurtoneel als een 
zeer afwisselend landschap mag ge-
steld worden dat het Landjuweel 
daarvan een gebalde afspiegeling 
moet zijn. 

De deelnemers: 
Streven (Mortsel) met Eén vloog over 
hel koekoeksnest van Dale Wasser-
man. 1ste prijs. 
St. Willibrordus (Berchem) met Au-

gust August August van Pavel Kohout . 
2de prijs. 
Het Nieuw Schouwtoneel (Antwer-
pen) met Mariken van Nieumeghen, 
hertaling Bert Decorte. 3de prijs. 
Antigoonteater( Antwerpen) met Tar-
tuffe van Molière. 
De Vereenigde Tael- en Kunst-
minnaers (Deinze) met De rechtvaar-
digen van Albert Camus. 
Tejater 80 (Aalst) met Home van 
David Storey. 

Slecht 2 provincies en amper 
6 voorstellingen... Is de kwaliteit inde 
andere provincies niet voorhanden? 
Stellen té weinig groepen zich kan-
didaat? Tweede vaststelling: geen 
enkele originele creatie, geen recent 
nederlandstalig werk, geen eerste 
opvoering van buitenlands werk. De 
meeste stukken stonden reeds op de 
affiche van beroepsgezelschappen. 
Derde vaststelling: de verenigingen 
komen niet uit kleinere gemeentes. Is 
de morele drempel voor kleine groe-
pen te hoog, of zijn het materiële 
beperkingen die hun kandidaatstel-
ling a f remmen? 

De selectie: 
Elke niet-professionele groep kan 

zijn kandidatuurstel len. Censuurzou 
niet bestaan, alleen spreekt het regle-
ment vagelijk van " . . . om een voor-
stelling te brengen die past in het kader 
van het Koninklijk Tornoo i . " De 
organisatoren kiezen bij voorkeur uit 
elke provincie minstens één deel-
nemer. Het zijn de groepen met het 
meeste adelbrieven die tenslotte het 
Tornooi halen. M.a.w. de selectie 
berust op het prestige van een 
vereniging. Deze manier van kiezen 
zou ik als een dwaling omschrijven. 
Waarom niet de meest recente pro-
dukties alscriterium nemen, en via een 
systeem van voorselectie een ruimer 
aantal groepen testen? Wordt op de 
reputatie van een groep gesteund, dan 
zijn produkties van éénmalige of 
eerste samenwerkingsverbanden on-
mogelijk. Al te vaak pakken deel-
nemers uit met vroeger gespeelde 
succesnummers, ze hernemen in func-
tie van het Tornooi . 

Het is benauwend vast te stellen 
dat zo weinig nieuwe groepen zich 
opdringen. Uit de erelijst van de 
overwinnaars bl ijkt dat b.v. 4 groepen 
voor 20 overwinningen zorgden 
(St. Augustinuskring (6X), St. Rem-
bert (4X), Streven (5X), De G o u d -
bloem (5X). Beginnende en kleine 
groepen zien het Landjuweel als 'een 
onderonsje van de groten' . Het is ook 
niet ondenkbaar dat de Koninklijke 
Commissie van Toezicht de 'niet 
propere ' voorstellingen mijdt, in hun 
juweel mag geen barstje komen. Ze 
vergissen zich, echte juwelen zijn niet 
broos. 

Het publiek: 
Behalve 'Streven' is niet één 

vereniging er in geslaagd de zaal 
behoorlijk te vullen. Het zou vals zijn 
de festival-sfeer als verrassend en 
plezant te omschrijven. Het aandeel 
jongeren lag bedenkelijk laag. "He t 
publiek vergrijst mee met de jury. . ." 

werd me meer dan één keer toege-
fluisterd. Het Landjuweel heeft een 
nieuw imago nodig, het zou nuttig zijn 
ook jonge mensen in organisatie en 
jury te betrekken. Het huidige Tor-
nooi verkoopt zich te star. 

De produkties: 
Geen van de voorstellingen ver-

zoop in geklungel. Als er zoiets als 
'ambachteli jkheid' bestaat, dan be-
wezen de groepen over voldoende 
métier te beschikken. Alleen 'De 
Vereenigde Tael- en Kunstminnaers ' 
gingen er met De rechtvaardigen 
onderdoor. Een hakkelige voorstel-
ling. Dit veronderstelde ambacht kan 
het publiek bekoren, maar het brengt 
ons tot stereotiepe opvattingen over 
wat theater moet zijn. Zo werd 
gepoogd het gedachtengoed van de 
auteur getrouw te reproduceren. Elk 
facet stond netjes in functie van de 
andere. De decors b.v. (hoe groots 
ook) vormden geen zeggend element 
op zichzelf. Ze schonken de acteurs 
een logische praktische omgeving. 
Brave decors. 

In het beste geval wisten de 
groepen het publiek te ontroeren. 
'Streven' slaagde daar het beste in. 
'St. Willibrordus' verleidde het pu-
bliek door het te overbluffen met de 
grootsheid van hun opzet. In hun 
versie van August, August, August zien 
we echte circusacrobaten, een veel-
koppig orkest en meer dan 40 mensen 
op scène. Enkele van de regisseurs 
blijken beroeps te zijn. Het is 
bedenkelijk alsamateurgroepen regis-
seurs gaan aantrekken die ze soms tot 
70.000 fr. durven betalen. 

Produkties kunnen ' a f zi jn, impo-
neren door b.v. een briljante acteurs-
prestatie, dit wil echter helemaal niet 
zeggen dat ze interessant zijn. De 
Koninklijke Commissie van Toezicht 
zou ook oog moeten hebben voor 
onvolkomen produktiesdieechter wél 
boeiend zijn. 

Het 'Antigoontheater ' bracht met 
Tartuffe de meest levende voor-
stelling. De luciditeit die sprak uit 
decor en kledij, uit het gebruik van 
rekwisieten was echter niet altijd in 
spel en tekst terug te vinden. De 
indruk bestond dat ze iets uitpro-
beerden, maar niet duidelijk genoeg 
wisten wat. Een onvoldoende uitge-

zuiverde interpretatie. Het antikleri-
kalisme werd té bitter, té krampachtig 
verkocht. Hun moed zou echter door 
een prijs erkend mogen worden. 

Welk profiel zoekt het amateur-
toneel? Wil het zich spiegelen aan 
KNS, KVS, ... of zoekt het een eigen 
identiteit? Meer dan beroepstheater 
kunnen amateurgroepen inspelen op 
de plaatselijke situatie, nieuw talent 
kan zich makkelijker bewijzen. Niet 
het minst denk ik hier aan eigen 
auteurs. Amateurtoneel kan getuigen 
van lef en enthousiasme. 

Het 49ste Tornooi van het 
Koninklijk Landjuweel bracht ons 
toneel dat uitstekend bij het juweel 
past. Opgepoetst , met een koninklijke 
kroon in goud, de versieringen ge-
ciseleerd. Dergelijke voorstellingen 
zijn vaak afgewerkt maar tegelijk 
steriel en afgelikt. Alleen het 'Anti-
goontheater ' zocht aansluiting met 
hedendaagse gevoeligheden, met een 
eigentijdse toneeltaai. Dit Landju-
weel was niet representatief voor wat 
in Vlaanderen leeft. Een bescheiden 
Brussels gebeuren als 'Het mini-
playsfestival' (organisatie CBA) biedt 
het publiek een gevarieerder beeld 
van wat amateurtoneel kan zijn. 
Vooral aan de selectie moet gesleuteld 
worden. Het Landjuweel blijft alle 
aandacht verdienen, alleen al omdat 
amateurtoneel herwaardering af-
dwingt. Het niet-professioneel thea-
ter zal in de toekomst trouwens aan 
belang winnen. 

We staan voor het 50ste Land-
juweel, het is goed eerst na te denken 
vooraleer zich in gejuich te verzuipen. 
Het Koninklijk Landjuweel werd 
overbeschermd, vertroeteld... Het 
wordt hoog tijd dat het wicht stevig 
door elkaar wordt geschud. Haal het 
van de zolder, laat het een frisse wind 
voelen, en leer het hoe je het best een 
straat kan oversteken in een stad. 

Jan Vromman 

Deutsches 
Schauspielhaus 
H a m b u r g 

Die Grossherzogin 
von Gerolstein 

Jacques Offenbach is de man van 
één opera, Les Contes d'Hoffman, 
verder van uitsluitend operettes. 
Daarom wordt hij door de opera-
liefhebber wat minderwaardig be-
keken. In de Muntschouwburg zal 
zijn naam niet zo vlug op het 
programma verschijnen, bij de Opera 
van Vlaanderen kan dat, dit seizoen 
trouwens, wel. 

Een soortgelijk fenomeen speelt 
zich in Hamburg af, liever geen 
operettes in het Operahuis, wel bij het 
Deutsches Schauspielhaus, een thea-
terfabriek waar een vierhonderd men-
sen werken. Maar het gaat daar niet 
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