
HIDK - Studio Herman Teirlinck Ontstaan als 
Studio van het Nationaal Toneel in 1949, onder 
impuls van de toneelpedagogische opvatt ingen 
van Herman Teirlinck, die er samen met Fred 
Engelen, Lea Daan en Willem Pée de toon 
aangaf. De 'Studio ' — d e huidige benaming 
dateert uit 1967, toen het een rijksinstelling 
voor hoger kunstonderwijs w e r d — kenmerkt 
zich door een halsstarrig vasthouden aan de 
'acteursmythe' , waarbij techniek en présence 
het meestal halen op dramaturgie en diepgang. 
In 1969 werd, op vraag van o.a. Anton Peters, 
Jef Burm en Rik Geyl, door minister van 
Mechelen een kleinkunstafdeling aan de Studio 
toegevoegd. (K.T.) 
(M. Gérardstraat 4, 03/231.54.65) 

Johnny en Janine Vlaanderens 'vrije' cabaret- en 
toneelproduktie (overigens komen J en J ook 
nog bij allerlei toneelgroepjes aan de b a k ; met 
hun vrije produkties in het Merksems 
Kamertheater b.v.). Met de kop van een ander '. 
melige kampvuurleute voor overjaarse scouts ; 
Tripte sec: boulevard! Als het dit is wat 
bedoeld wordt met 'de vrije markt ' , moet Poma 
nodig eens gaan kijken. (P.D.B.) 
(03/233.53.16) 

King Kong Alternatieve zaal van het Kultureel 
Informatief Cent rum Keizerstraat (KICK) sinds 
1973 ; uitgebrand in de zomer van 1982 ; 
eertijds thuishaven van Het Trojaanse P a a r d ; 
alternatieve groepen en vrije produkties vinden 
er onderdak : vroeger o.a. De Witte Kraa i ; 
recenter Scalpel. (M.V.K.) 
(Keizerstraat 38, 03/233.49.95) 

Kollektief Internationale Nieuwe Scène Eén van 
de vleugels van de oorspronkeli jke INS-groep 
die met Mistero Buffo Vlaanderen verwonder-
de ; werkte o.l.v. Charles Cornette en Hilde 
Uitterlinden verder op het Dario Fo-mater iaa l ; 
sinds 1980 naast zaaloptredens ook projecten in 
een tent (o.m. De Herkuis; late 'herontdekking ' 
van Brecht (zie Etcetera 3); trekken nu rond 
met Fo 's Non si paga. (M.V.K.) 
(Her/straat 7, 2100 Deume, 03/325.17.77) 

KJT (Koninklijk Jeugdtheater) Het 'eerste vaste 
beroepsgezelschap voor kinderen en jongeren in 
West-Europa, ' zoals Van Impe (Over Toneel) 
trots meldt, werd door Joris Diels in 1942 
opgericht, en na de oorlog uitgebouwd onder 
leiding van Corry Lievens (tot aan haar dood, 
in 1968, directrice). Momenteel bevat het 
repertoire kinderstukken (De reis naar 
Pilsjepatsj, Repelsteeltje) en tienerstukken 
(102.8. Shoehoe en de Vliegende Prinses), een 
repertoire dat een sterke Duitse invloed 
(Gripstheater) vertoont. Directeur: Joost 
Noydcns. (K.T.) 
(Meistraat 2, 03/231.97.50) 

Koninklijk Ballet van Vlaanderen Opgericht in 
1969: directie: Jeanne Brabants ; gegroeid uit 
het voormalige operabal let ; bevat nog steeds 
een 'operagroep ' die de divertimenti in de 
O.v.V. verzorgt en een 'reisgroep' die in de hele 
wereld als cultureel ambassadeur van 
Vlaanderen fungeerde; p rogrammat ie : choreo-
grafen van eigen bodem en grote namen uit de 
voorbije en actuele dansgeschiedenis zoals 
Balanchine, Jooss, Kylian, Cranko e .a . ; vanaf 
volgend seizoen gaat de leiding over in handen 
van de Rus Valery Panov met waarschijnlijk 
een terugkeer naar klassieker repertoire. 
(M.V.K.) 

(Keizerstraat 14. 03/234.34.38) 

KNS (Koninklijke Nederlandse Schouwburg) 
I3lste speel jaar ; één van de drie Vlaamse 
repertoiregezelschappen ; voerde van 1945 tot 
1967 de titel van 'Nationaal Toneel ' ; 
evolueerde onder de directies van Firmin 
Mortier en Bert Van Kerkhoven van een week-
na-week-een-ander-stuk-systeem tot een twee-
en drie-wekenstelsel waarin degelijker werk 
mogelijk werd; beschikte steeds over een rijk 
acteurspotentieel; verhuisde in 1980 naar de 
nieuwe s tadsschouwburg; is op dit moment 
zowel wat de artistieke prestaties als wat de 
publieke belangstelling betreft in neergang; de 
avant-garde-rol die b.v. het Duitse repertoire-
theater gespeeld heeft is aan de KNS voorbij 
gegaan. (M.V.K.) 
(Meistraat t2. 03/231.97.50) 

Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium De 
officiële geschiedschrijving (M.-Th. Buyssens, 
Van private muziekschool tol KVMC) vermeldt 
weinig over de toneel- en voordrachtleergangen. 
Op de 'Ecole de Musique d 'Anvers ' werd in 
1859 'Vlaamse declamatie ' als vak ingevoerd, 
en Peter Benoit introduceerde bij de stichting 
van de Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool 
(1867) o.a. 'lyrische declamatie' . Benoit 
bouwde, na de bevordering tot Koninklijk 
Vlaamse Muziekconservatorium (I8y8), een 
toneelafdeling uit. De leergangen werden 
daarna gevoelig uitgebreid. Momenteel leidt 
Dora Van der Groen de toneelafdeling, met 
Lucas Vandervost en Warre Borgmans als 
assistenten. (K.T.) 

(Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, 03/238.31.91) 

Kopspel Meer dan een theatergroep: actieservice 
zit ook in het pakket (zoals de organisatie van 
de animatie op de grote Vredesbetoging en een 
eigen werkatelier dat open staat voor het hele 
vormingswerk). Kopspel functioneert binnen 
het bestel van het vormingswerk en krijgt uit 
die hoek zijn (schaarse) subsidies. El 
Mosamaha, de eerste Marokkaans-Vlaamse 
toneelproduktie, staat op hun naam. (P.D.B.) 
(Breughelstraal 31. 03/218.69.49) 

Foto 's Rita Lucres 
Kultureel Front Koepelorganisatie van enkele 
tientallen, meestal amateurtheater- en muziek-
groepen uit de strijdcultuur. Opgericht in 1974 
rond Het Trojaanse Paard, de Nieuwe Scène 
(beide uitgetreden) en Proloog (opgeheven). 
Splitste in 79 in een Vlaamse en een 
Nederlandse afdeling. Sinds eind jaren zeventig 
vnl. groepen en individuen die zich buiten de 
verzuilde culturele circuits willen houden. Het 
Front worstelt wanhopig om een identiteit voor 
de jaren tachtig te vinden. Geeft een 
driemaandelijkse Nieuwsbrief uit en publiceert 
vier maal per jaar een cultuurkatern in het 
progressieve maandblad Komma. (P.D.B.) 
(Provincies/raat 118. 03/232.08.85) 

De Mannen van den Dam INS De andere 
vleugel die uit de Mistero Buffo-INS 
voor tkwam; eerst rond Wim Meuwissen en 
Herman Gilis, later rond Lucienne De Nut te ; 
kozen vanaf het begin voor een experimente-
lere vorm van theater met interessante 
produkties zoals Geloof, Hoop en Liefde 
(Horvath) en HeI Laxeermiddel (Feydeau) ; 
waren de eersten die bij ons Heiner Miiller 
introduceerden (Tractor) (zie ook Etcetera 1 en 
6). (M.V.K.) 
(Rode Leeuwlaan 13, 2510 Mortsel, 
03/440.58.93) 

Mark Liebrechtcentrum Parochiezaal met 
theaterinfrastructuur. Onlangs verhoogde het 
Mortselse gemeentebestuur de zaalhuurprijzen 
zo drastisch voor niet-Mortselse verenigingen, 
dat de enige geschikte theaterruimte ten zuiden 
van Antwerpen, geen belangrijke receptieve rol 
meer kan vervullen. (K.T.) 
(H. Kruisstraat 16, 2510 Mortsel) 

Meirteater Sinds 1974 het tweede plateau van 
het Fakkeltheater, zonder omwegen bestemd 
voor 'entertainment ' . Waarschijnlijk — na de 
revues van Gaston & Leo —he t populairste 
theater in het Antwerpse, met successen als 
Sextet, Wij gaan naar Benidorm en Turks Bad. 
(K.T.) 
(Meir 75, 03/233.15.88) 

Merksems Kamertheater Een van die 'ongede-
finieerde' kamertonelen met "een lach en een 
t raan-reper toire" ; voorheen het theater van de 
gemeente Merksem; sinds de fusie werd het een 
officieel s tadstheater ; rijkssubsidie: 1.000.000 
wordt door de stad 'bijgepast ' lot 4.878.000 
(M.V.K.) 
(Terlindenliofstraal 204, 2060 Merksem, 
03/645.34.51) 
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