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P O D I U M

SOS FILIP
Al kokend, schillend, roerend en tennissend 
neemt Filip onbeholpen, grappig én rakend 
afscheid van zijn moeder in De geschiedenis 
van de wereld (aan de hand van banaliteiten).

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD 
(AAN DE HAND VAN BANALITEITEN)
Kopergietery
Tot 25/2 op tournee

kopergietery.be

★★★★★

HET REKWISIET
Een appelboor. Omdat 
Filips moeder een fascinatie
heeft voor appels én omdat 
hij zich als een pitje voelt 
dat liever was blijven 
zitten in het klokhuis 
dat de moederschoot is.

F
ilip (Titus De Voogdt) weet met alles
raad. Zijn lichtblauwe keuken met
formicameubilair timmerde hij zelf in
elkaar, zijn appels schilt hij met een
appelschiller, boeken leest hij bij het

licht van de vlammen die hij tussen de
bladzijden kleeft en cake bakt hij met
een goocheltruc. 

De Voogdt is een van de compagnons
de route van Arne Sierens, maar in De
 geschiedenis van de wereld (aan de hand
van banaliteiten) staat hij voor het eerst
alleen op de scène, zijn zelf vormgegeven

scène, met een zelfgeschreven tekst. De
Voogdt is geen schrijver. In plaats van
zijn tekst valse literaire allures aan te
meten, schrijft hij zoals hij gebekt is. Niet
soepel en gestroomlijnd, maar acrobatisch
en vaak grappig van de hak op de tak
springend. Zo speelt hij ook. Hij is geen
perfect sprekende acteur, maar oogt en
klinkt als een sportieve jongen van om
de hoek die zo overmand is door emoties
dat hij niet anders kan dan vertellen,
liefst nog alles tegelijk. 

Terwijl Filip voorleest aan zijn moeder
– die op een ziekenhuisbed achter het
decor ligt; haar benen zijn zichtbaar
door de deuropening –, appels schilt,
theezet of tennist, ratelt hij maar door.
Over dat ene ding dat hij niet met zijn
goochelende handen kan oplossen. Hij
kan veel, maar afscheid nemen van zijn
dierbare ‘moetse’ lukt niet. 

Al dolend door zijn vrijgezellenflat,
waar de vaat een eigen leven leidt en
 glitters zijn goochelaarscarrière verraden,
bedenkt hij dat ‘een mens een museum is
en dat een leven te kort is om alle kamers
te bezoeken’. Zijn hart jankt zoals de
 gitaar van Geoffrey Burton (van onder
veel meer Hong Kong Dong) die voor en-
kele adempauzes in het ratelritme zorgt:
De Voogdt tovert het ene jeugd- na het an-
dere moederverhaal tevoorschijn terwijl
hij op en in de keukenkasten klautert.
 Regisseur Johan De Smet had kunnen in-
grijpen door meer stiltes af te dwingen,
maar dan had hij afbreuk gedaan aan die
pakkende vertolking van een onbehol-
pen, in het verleden grasduinende mens
die geen raad meer weet met zijn verdriet
en zichzelf. E L S  V A N  S T E E N B E R G H E
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[DE AVANT-PREMIÈRE]
ONEMANSHOW
Les nouveaux cabaretiers sont
 arrivés! Steven Beersmans en 
Koen Monserez ontmoetten elkaar
in het theater. In de boomlange
Monserez vond Toon Hermans-
 fanaat en circusschooladept Steven
Beersmans de ware cabaret -
kompaan. Volgende week
 debuteren ze met Onemanshow –
de titel is al meteen de eerste grap.
KOEN MONSEREZ: De strijd tussen
twee mannen die elkaar nodig
 hebben maar toch liever alleen op
de scène zouden staan, is zowat de
rode draad van de voorstelling. Al
vertellend, zingend en buitelend
onderzoeken we elkaar, de lach, 
de traan én de liefde. Die liefde
 bezingen we met zelfgeschreven
liedjes, maar evengoed met 24 rozen
van Toon Hermans. 
Hermans is dé inspiratiebron?
MONSEREZ: Jazeker. Wij staan, net
als hij, in smoking op de scène. Mét
een pianist en een mooi bloemstuk.
We trakteren het publiek op 
een warme avond vol muziek,
 dadaïstische, absurde humor 
en acrobatische stunts.
En met venijnige opmerkingen aan
het adres van politici en bankiers?
STEVEN BEERSMANS: Net niet. Toon
Hermans werd er ooit van beschul-
digd dat hij te weinig scherp was.
Maar hij wilde helemaal niet scherp
zijn. Dat is ook onze insteek. Er 
zijn al genoeg criticasters onder de
stand-upcomedians en cabaretiers.
Wij tonen de mensen een milde spie-
gel en gaan echt voor gezelligheid.
Met een ferme hoek af. ( E . V . S . )

ONEMANSHOW
Beersmans en Monserez
Van 6/12 tot 17/5 op tournee
beersmansenmonserez.be

[DE SCHETS]
VAN DEN VOS
‘We kozen deze tekeningen omdat 
ze het minst verklappen over Van 
den Vos maar wél nieuwsgierig
maken’, vertelt Stef Aerts. Samen
met zijn kompanen van FC Berg-
man – onder wie Marie Vinck –
maakte hij twee jaar geleden al 
de eerste versie van het scenario,
als een soort strip. ‘Van den vos
Reynaerde diende als inspiratie-
bron. We behielden vooral de
 verhaalstructuur.’ Ook de
 uiteindelijke tekst die Josse 
De Pauw erin schreef, is losjes 
op dat epos  gebaseerd.

Omdat sommige scènes zo
complex zijn, tekende Aerts er
 verschillende uit tot een story -
board. ‘Dat helpt ons te commu -
niceren met de technische ploeg
en de andere medewerkers.’ Er
staat vijftig man op en rond het
 toneel. Naast FC Bergman en de
muzikanten van Solisten ensemble
Kaleidoskop zijn dat onder meer
Dirk Roofthooft,  Viviane De Muynck
en Gregory Frateur. Op de vraag of
Frateur de vos speelt, volgt alleen
(stilte). ( E . V . S . )  

VAN DEN VOS
Toneelhuis en FC Bergman
Van 5/12 tot 9/8 op tournee door
Vlaanderen, Nederland, Duitsland,
Oostenrijk en Frankrijk.
toneelhuis.be, fcbergman.be

[NU IN HET THEATER]

PREMIÈRE 

WELLNESS
Campo

Florentina Holzinger en
Vincent Riebeek waagden
zich eerder al kotsend,
urinerend en bengelend 
aan hoepels op de scène. 
In Wellness zetten ze alles 
in het werk om hun lichaam
te perfectioneren. 

campo.nu 

BELGISCHE PREMIÈRE 

HAMLET
De Munt

In dit door
Shakespearebewerkingen
overrompelde seizoen 
kon een operaversie van
Hamlets ‘To be or not to be,
that’s the question’ niet
ontbreken. 

demunt.be 

FESTIVAL 

BÂTARD
Negen jonge kunstenaars
mogen alles doen met de
Beursschouwburg, behalve
het gebouw afbreken.
Verwacht geschifte
betogingen en geënga-
geerde performances. 
En omgekeerd.

batard.be,
beursschouwburg.be
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