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Inleiding

En een kind zal hen bij de hand nemen en hen leiden. Een kind zal hen de ware weg
tonen. Een kind zal hen tonen hoe ze echt moeten leven. Een kind zal de wereld
redden van zichzelf...
Beste leerkracht,
Een dezer dagen gaat u met uw klas de naar They have got what it takes to be a
legend bekijken, een talentenjacht à la Idool waarin elf kinderen het publiek moeten
overtuigen dat zij, en alleen zij, de messias zijn: de redder van de mensheid. Slechts
een van hen kan gekozen worden. Het publiek krijgt het laatste woord: jullie mogen
zelf jullie eigen redder kiezen.
Aan de hand van deze map kunt u op een speelse manier de klas voorbereiden op
een uurtje theater. Deze voorbereiding is voornamelijk bedoeld om uw leerlingen
geïnteresseerd te maken in theater, en specifiek deze bijzondere verkiezing. Voor
ons is het belangrijk dat u het mysterie rond deze voorstelling intact houdt: we stellen
deze productie niet voor als een theatervoorstelling, maar als een echte
talentenjacht. Als de vragen en oefeningen ervoor zorgen dat de kinderen
nieuwsgierig worden en graag komen kijken, is de opzet meer dan geslaagd.
Daarnaast is er ook ruimte voor een nabespreking en mogelijk opdrachten achteraf.
Zo blijft de voorstelling langer in hun hoofd hangen en kunnen er door middel van
discussies met medeleerlingen allerlei interessante dingen naar voren komen.
Als u weinig tijd heeft om de klas voor te bereiden op het theaterbezoek, is er het
onderdeel LAST MINUTE in deze bundel. Hiermee kunt u op korte tijd de leerlingen
inlichten over de meest essentiële punten van de show. Het is tevens een goede
springplank naar de rest van de informatie en oefeningen in de map. Er wordt dieper
ingegaan op het oorspronkelijke idee achter de show, het thema en de manier van
werken. Ook inspiratiebronnen en persoonlijke ervaringen tijdens het maken van de
talentenjacht worden belicht. Hoeveel tijd en (inter)actie u in de verwerking hiervan
steekt kunt u zelf bepalen.
HEEL BELANGRIJK: Voor één keer zal u moeten toestaan dat de leerlingen hun
gsm meenemen naar school (als ze die al hebben). Ze krijgen namelijk de
uitzonderlijke kans om zelf op hun messias te stemmen. De verkiezing gebeurt met
een echte televoting. Iedereen kan een sms’je sturen. Naast de scène staat een
computer die alle stemmen telt. Iedereen heeft dus wel degelijk invloed op het
verloop van de voorstelling. Wie een smsje verstuurt, betaalt de normale prijs van
een sms namelijk 0,15 €.
Wij zijn ook heel benieuwd naar de reacties van de klas op de voorstelling. We willen
ook graag weten op wie jullie gestemd hebben en of jullie zelf Messias-capaciteiten
hebben. Jullie kunnen al jullie reacties kwijt op het reactieforum van fABULEUS
(www.fabuleus.be). Brieven mag je ook sturen naar fABULEUS, Stapelhuisstraat 15,
3000 Leuven
Wij wensen u in ieder geval een spannende zoektocht naar de nieuwe messias.

LAST MINUTE
Het belangrijkste!
Het belangrijkste doel van de voorbereiding is dat de leerlingen wéten dat ze
binnenkort een theaterzaal zullen binnenstappen. Dat ze aan de voorstelling
beginnen met een gevoel van verwachting en nieuwsgierigheid. Specifiek voor
They’ve got what it takes to be a legend is het handig als de jongeren op voorhand
weten wat bedoeld wordt met het begrip ‘messias’ of ‘verlosser’. Ze mogen ook
weten dat ze naar een talentenjacht gaan waarin ze zelf de ultieme stem zullen
uitbrengen. Daarom mogen ze héél uitzonderlijk hun gsm meenemen én af en toe
aanzetten tijdens deze theaterproductie. Na de voorstelling is het tof als jullie reacties
posten op onze website: www.fabuleus.be. Dan kan in klas verband of dat kunnen de
jongeren ook individueel thuis doen. Hier kunnen ze ook de blog lezen over de
productie en repetitiefoto’s bekijken.
Waar gaat het over?
They have got what it takes to be a legend is de finale van een talentenjacht à la
Idool, waarin gezocht is naar de redder van de mensheid. De regisseuse, Alexandra
Broeder, heeft zeer doelgericht kinderen uitgekozen, die ze tegenkwam op straat, op
school of gewoon in de supermarkt. Elf kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar
zijn uiteindelijk overgebleven.
Tussen deze elf bevindt zich die ene persoon die ons uiteindelijk zal leiden. De
persoon die weet hoe wij moeten leven, die ons kan vertellen wat te doen. Het is aan
het publiek om de juiste te kiezen. Want, zoals bij iedere zichzelf respecterende
talentenjacht, heeft het publiek de beslissende stem.
De hoop dat ooit een redder van de mensheid zal komen blijft bestaan in heel veel
mensen, en dat een kind ons kan tonen hoe we moeten leven is een heel krachtig
idee. De innerlijke rust en geloofwaardigheid van een kind staat centraal, want alleen
een kind kan tegelijk zo’n onschuld en zekerheid uitstralen. Dat we onze eigen
redder kunnen ontdekken, geeft ons misschien een gevoel van hoop en
verwondering: alles is nog mogelijk, de wereld ligt open.
Hoe lang duurt de voorstelling?
Ongeveer 60 minuten.
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Voorbereiding op de voorstelling
Het belangrijkste doel van de voorbereiding is dat de leerlingen wéten dat ze
binnenkort een theaterzaal zullen binnenstappen. Dat ze aan de voorstelling
beginnen met een gevoel van verwachting en nieuwsgierigheid. Specifiek voor
They’ve got what it takes to be a legend is het handig als de jongeren op voorhand
weten wat bedoeld wordt met het begrip ‘messias’ of ‘verlosser’. Ze mogen ook
weten dat ze naar een talentenjacht gaan waarin ze zelf de ultieme stem zullen
uitbrengen. Daarom mogen ze héél uitzonderlijk hun gsm meenemen én af en toe
aanzetten tijdens deze theaterproductie.
Voorbeeldvragen
Wat denk je zoal bij het lezen van de titel? Welke beelden roept de titel in je op?
Waar zou een show die zo heet over kunnen gaan?
Wat vind je van de poster? Wat zie je erop? Vind je het een goede poster, waarom
wel/niet?
Welke verwachtingen voor de show heb je nu na het zien van de poster en de titel?
Welke beelden roepen de woorden 'messias', ‘redder van de mensheid’ en ‘verlosser’
bij je op? Kun je je er iets bij voorstellen?
Denk je dat de show over iets religieus gaat, dus over geloof en godsdienst? Vind je
dat interessant/vervelend? Waar zou het nog meer over kunnen gaan?
Wat betekent het dat de zoektocht naar de verlosser van de mens als een
talentenjacht is opgezet? Heb je enig idee hoe dit in de show in zijn werk zal gaan?
Hoe gaan ze denk je ontdekken wie de echte verlosser is?
Denk je dat een talentenjacht echt de redder van de mensheid kan ontdekken?
Waarom wel/niet? Hoe zou volgens jou de verlosser aan ons bekend worden
gemaakt?
Denk jij dat een kind de redder van de mensheid zou kunnen zijn? Waarom wel/niet?
Denk je dat deze talentenjacht je van gedachten kan doen veranderen?
Weet jij wat je zoekt in een verlosser? Wat zou je zelf aan hem of haar willen vragen?
Als de verlosser alle antwoorden heeft, wat zijn de dingen die je het liefst zou willen
weten?
Opdracht:

-

bedenk je eigen verhaal bij deze titel of bij het idee van de show.
ontwerp je eigen theaterposter bij je eigen verhaal.
doe de quiz in deze bundel. Zou jij zelf de redder van de mensheid
kunnen zijn?

Wat is een verlosser?
Een verlosser is voor iedereen iets anders. Veel mensen denken dat een verlosser of
messias, hoe je hem ook noemt, magische krachten heeft. Anderen denken dat hij
familie is van God. Nog anderen denken dat de verlosser telkens opnieuw geboren
wordt en telkens opnieuw de mens moet tonen hoe ze verder moeten, zoals de Dalai
Lama in Tibet. Maar wat al die ideeën met elkaar gemeen hebben, is dat een
verlosser onze angsten zal wegnemen en ons nieuwe hoop zal geven. Hoop in
onszelf, hoop in de mens, hoop in de wereld en hoop in de toekomst.
Misschien denk jij wel dat je geen messiasfiguur nodig hebt om goed te leven. Daarin
kan je ook echt gelijk hebben. Maar het idee van een verlosser spreekt toch bijna
iedereen aan.
Wat als er iemand was die, door je enkel aan te kijken, je een goed gevoel kon
geven? Die je het vertrouwen in jezelf en in de wereld terug kon geven? Die alle
antwoorden heeft? Iemand die weet wie je bent vanbinnen. Iemand die al je dromen
en angsten kent. Die je kan vertellen hoe jij je dromen waar kan maken en je angsten
overwinnen.
De verlosser kent het verleden, het heden, en de toekomst. Hij weet zelfs wanneer
de wereld eindigt. Maar in plaats van dat dit hem bang maakt, geeft het hem juist
kracht. Want hij weet wat we moeten doen met de tijd die ons rest. Hij weet wat het
leven écht inhoudt.
De verlosser zal de wereld redden. Ooit komt hij op aarde, in de vorm van een man
of een vrouw, klein of lang, met lang of kort haar, met blauwe of bruine of groene
ogen, en hopelijk zien wij op dat moment ook in dat hij of zij de verlosser is. Hij of zij
zal ons daarvan moeten overtuigen. Misschien heb je een teken nodig. Misschien
voel je het vanzelf. En misschien, wie weet, hebben ze hem of haar in deze
talentenjacht eindelijk gevonden…
Het ‘echte’ verlossersverhaal
De verlosser die iedereen kent is Jezus. Maar waarom noemt men hem de verlosser,
en hoe is men hierop gekomen? Welke verlossers zijn er zoal geweest? Heeft Jezus
echt bestaan, of is het verlossersverhaal alleen maar een verhaal? (onderstaande
tekst is gebaseerd op verschillende internetbronnen, waaronder wikipedia en op het
boek “Religie voor dummies”)
Een ander woord voor verlosser is messias, en dit woord wordt meestal gebruikt als
men het heeft voor de verlosser. De term messias is afgeleid van de stam masjach
een Hebreeuws woord dat letterlijk de ‘gezalfde’ betekent. Zalven is het ritueel
waarbij heilige olie over iemands hoofd wordt gegoten, waarmee wordt aangegeven
dat die persoon een speciale religieuze status heeft gekregen. In de Hebreeuwse
Bijbel (het Oude Testament) wordt het woord gebruikt voor de mensen die van God
een opdracht krijgen, bijvoorbeeld koning Saul en koning David. Zij waren uitverkoren
om koning te worden. Ook de priesters van de tempel werden gezalfden genoemd.

Doorgaans spreekt men van de Messias als het over de te verwachten verlosser
binnen het jodendom gaat. Volgens de christenen is de Messias al verschenen - in
de persoon van Jezus. In het jodendom en een deel van de islam wordt hij nog
verwacht.
Jodendom
In het jodendom is de messias een leider die een periode van vrede en
welvarendheid voor Joden en andere volkeren gaat inluiden, die uiteindelijk leidt tot
de eindtijd – het einde van de wereld dus. De persoon in kwestie zou afstammen van
Koning David en zou het leiderschap van zijn koningshuis herstellen. Hij zou
wereldvrede brengen, het kwaad verslaan, een einde maken aan lijden en oorlog en
de doden voor eeuwig tot leven wekken.
Verschillende keren in de geschiedenis zijn er onder de Joden mannen opgetreden
die aanspraak maakten op de titel van messias. (Waarom toch altijd mannen?) Geen
van hen kon de rol van verlosser definitief opeisen. Een van hen was Simon Bar
Kochba.
Simon bar Kochba was een Joodse verzetsleider. Hij leidde de naar hem vernoemde
Bar-Kochba-opstand tegen het Romeinse Rijk en zijn keizer Hadrianus in de jaren
132 tot 135. Door sommige Joden werd hij tijdens de opstand gezien als de Messias.
De naam Bar Kochba komt uit het Aramees en betekent "Zoon van de Ster". Volgens
de Joden kreeg Bar Kochba de naam van rabbi Akiba, die geloofde dat hij de lang
verwachte Joodse Messias zou zijn. Rabbi Akiba verwees met de naam naar Numeri
24:17 (Een ster komt op uit Jakob). Na het mislukken van de opstand noemde de
rabbijnse literatuur hem Bar Kozba, "Zoon van de leugens" omdat hij toch niet de
messias bleek te zijn.
De Joden geloven dus niet dat Bar Kochba de messias was. Ze geloven ook niet dat
Jezus van Nazareth de messias was, hoewel hij misschien wel een profeet was: de
Joden denken dat de échte messias nog moet komen.
Christendom
De joden beschouwen de messias eerder als een politiek leider, maar voor de
christenen heeft hij absoluut een goddelijke status. Hij wordt beschouwt als de zoon
van God en rechtstreekse afstammeling van koning David. Hij is degene die de kloof
tusen God en de mensen moet overbruggen. Hij komt het goede nieuws brengen dat
God de mensen graag ziet en dat hij hen zal redden van het kwaad. Voor de
christenen is Jezus de Messias. Het woord Christus komt uit het Grieks en betekent
ook ‘de gezalfde’.
Christenen geloven dat Jezus heeft moeten lijden voor de zonden van de mens. Hij
is hiervoor zelfs aan het kruis gestorven. Door dat te doen heeft hij verlossing op
aarde gebracht voor de mens. Het geboortejaar van Jezus is het begin van ‘onze’
d.w.z. de christelijke, de ’gewone‘ jaartelling. Volgens deskundigen is de telling niet
zuiver; Jezus zou drie of vier jaar vóór de jaartelling geboren zijn.

Islam
Hoewel hij niet in de Koran wordt genoemd, bestaat er wel een messias, al-Mahdi
genaamd (de geleide door god) in de islamitische traditie. De Mahdi is degene die
naar de aarde zal komen, vrede en gerechtigheid zal brengen, de ware religie in ere
zal herstellen en een gouden tijdperk – dat tussen de zeven en negen jaar voor het
einde van de wereld zal duren – zal inluiden.
Grote delen van de moslimgemeenschap beschouwen Jezus als Grote Profeet, na
Mohammed. In hun geschriften heet hij Isa. De islam ontkent dat hij de zoon van God
is. Ook gelooft ze niet dat hij gekruisigd is; een ander zou zijn plaats hebben
ingenomen. Allah heeft volgens hen geen zoon. Ze gelooft wel dat de engel Gabriël
bij Maria zijn geboorte aankondigde, dat hij ‘wonderlijk’ (bedoeld wordt zonder
‘mannelijke tussenkomst’) is geboren en dat hij ten hemel is gevaren. Volgens de
islam zal er eerst een valse profeet komen en daarna daalt Isa neer op aarde.
Voor veel mensen is het idee dat er ooit een verlosser komt, een droombeeld dat
hoop geeft, of juist angst inboezemt (want als hij terugkomt betekent dit het einde
van de wereld). Wat zeker is, is dat Jezus echt heeft bestaan. Maar niet elke
godsdienst gelooft dat hij echt de zoon van God was, of dat hij de messias was. Zo
zijn er verschillende messiasverhalen, die veel op elkaar lijken en toch allemaal
verschillen. Waar geloof je zelf eigenlijk in?

Kan jij de redder van de mensheid zijn? QUIZ
Heb je ooit al iets aan liefdadigheidswerk of vrijwilligerswerk gedaan?
A) Ja.
B) Je zou wel willen, maar je hebt er geen tijd voor.
C) Nee, je steekt mijn tijd liever in andere dingen.
Je bent laat voor je trein/bus maar iemand laat voor je neus zijn/haar
boodschappentas vallen. Je:
A) je helpt hem/haar met zijn boodschappen bijeen te rapen en neemt de
volgende trein/bus.
B) Je denkt even na en pakt snel 1 ding op voor hem/haar terwijl je ondertussen
naar je trein/bus loopt.
C) Je loopt door, want het is je laatste trein/bus en je hebt echt geen tijd om te
helpen.
Als je moest kiezen tussen rijk en beroemd zijn en een gelukkig leven leiden, wat
kies je dan?
A) Je zou liever gelukkig zijn, want geld en aanbidding door vreemden helpt daar
niet bij.
B) Je weet dat geld niet gelukkig maakt, maar je kan wel heel veel dingen
bedenken die je gelukkig maken, die met wat geld en macht makkelijk(er) te
krijgen zijn.
C) Je weet zeker dat als je rijk en beroemd zou zijn, je vanzelf gelukkig zou
worden, want het lijkt je ontzettend fijn.
Ik ben meer een:
A) leiderstype.
B) helpend/verzorgend type.
C) team-type.
Mijn vrienden bewonderen mij omdat ik:
A) veel dingen gedaan krijg op een vriendelijke, maar kordate manier.
B) goed kan luisteren.
C) altijd leven in de brouwerij breng.
Wie is/zijn je idool/idolen?
A) Nelson Mandela, Bono van U2, Harry Potter, mensen die de wereld beter
willen maken.
B) Je moeder, je zus, je oma, mensen die je goed kent en die hun leven leiden
zoals jij dat wil.
C) Sara (van Sara), Rihanna, de jongens van Tokio Hotel, mensen die doen wat
ze het beste kunnen en jou het gevoel geven dat jij dit ook kan.

Wat zijn je favoriete soort films?
A) Harry Potter, Lord of the Rings, Batman, Spiderman: films over helden die de
wereld redden, ook al is het soms heel moeilijk.
B) Wall-E, Kill Bill, Transformers, The Matrix: films over mensen die af en toe een
held moeten zijn en niet altijd weten wat ze moeten doen, maar het wel
proberen.
C) Ratatouille, Shrek, Surf’s Up, Pirates of the Carribean, Mamma Mia!: films die
gaan over je eigen dromen waarmaken, over de liefde, ... Of gewoon grappige
of spannende films die je even alle ellende van de wereld doen vergeten.
Geloof je in iets?
A) Ja, je gelooft in God of iets anders, een goede kracht die de wereld beter kan
maken.
B) Als je ergens in moet geloven dan is dat vooral in de goedheid van de mens.
Je hoopt dat alles goed komt, maar je weet niet of de mens hiertoe in staat is.
C) Je gelooft in jezelf en dat iedereen zijn eigen beste leven moet kunnen leiden.
Wat lijkt je het leukste aan een held zijn?
A) Je krijgt de kans om veel mensen te helpen.
B) Mensen bewonderen je en kijken naar je op.
C) Als held krijg je alles van iedereen gedaan. En je wordt op alle feestjes
uitgenodigd.
Zou je graag de redder van de mensheid willen zijn?
A) Ja, graag. Dan kan je iets betekenen in de wereld en is je leven belangrijk.
B) Misschien wel. Je wilt graag mensen helpen, maar je weet dat je dat niet
alleen kan doen en je wilt ook je eigen leven kunnen leiden.
C) Nee. Dan kan je niet meer jezelf zijn en heb je geen eigen leven meer, want je
moet dan altijd van alles voor anderen doen en iets voor jezelf mag helemaal
niet meer.

Wat als de redder van de mensheid op dezelfde manier aan zijn einde zou komen als
Jezus – genageld aan een kruis toen hij pas 30 jaar was. Is het de moeite waard om
de wereld te redden en de mensen te helpen als je weet dat je zo jong en op zo’n
gruwelijke manier zal sterven?
A) Iedereen gaat dood. Als je in de tussentijd je leven zo goed mogelijk kunt
invullen, heb je je leven goed gedaan. Als je van tevoren zou weten dat je leven
kort ging zijn maar o zo belangrijk, is dat toch juist geweldig? En dat pijn lijden is
maar kort – je nalatenschap aan de mens is voor eeuwig.
B) Als de prijs van de wereld redden een kort leven en pijnlijke dood is, moet je
toch wel even slikken. Je weet dat de verlosser geen angst heeft, maar als jij dat
wel hebt, kan je dan wel die redder zijn? Je weet het niet echt, maar je hoopt dat
het leven als redder de angst voor die gruwelijke dood uiteindelijk zou wegnemen.
C) Kan je wel genoeg gedaan krijgen als redder van de mensheid als je maar zo
kort leeft? Mensen zullen altijd blijven twijfelen of je wel echt de verlosser was –
dat doen ze zelfs met Jezus. Sommige mensen denken niet eens dat hij bestaan
heeft! En weer andere mensen vinden juist dat doodgaan van hem het meest
indrukwekkende. Als de redder van de mensheid zijn alleen maar jong en
gruwelijk doodgaan inhoudt, leidt jij liever een lang en betekenisvol leven dat voor
zichzelf spreekt, en niet zogenaamd voor iedereen.
Heeft de redder van de mensheid recht op een eigen leven? Op vrienden, kinderen,
enz.?
A) Nee. Als hij daarmee bezig zou zijn, zou hij zich niet kunnen richten op
iedereen liefhebben en helpen. Dit is zijn taak, de reden waarom hij op aarde is:
zijn eigen leven IS de redder zijn. Hij is niet zoals andere mensen, en dat zie je
ook aan hoe hij z’n leven leidt.
B) Een goede verlosser kan ook een goede vader/moeder, een goede
echtgenoot(e) en een goede vriend(in) zijn. Een verlosser mag dus een eigen
leven leiden, maar hij/zij mag tegelijk niet vergeten dat het redden van de wereld
op de eerste plaats komt.
C) Elk mens heeft recht op een eigen leven, en de redder van de mensheid – die
een voorbeeldfunctie heeft voor alle andere mensen – al helemaal! Eigenlijk moet
de verlosser juist zijn eigen leven leiden en dat zo goed doen, dat alle mensen
zijn voorbeeld volgen.

Het resultaat!

Je zei voornamelijk A:
Het lijkt jou geweldig om een redder van de mensheid of zoiets belangrijks en
invloedrijks te zijn, want je bent graag de leider en je wil de wereld kunnen
veranderen. Je hebt een sterk gevoel van rechtvaardigheid, je weet wat goed en
kwaad is en je doet zelf graag goede dingen, want daar voel je je goed bij. Het lijkt je
fijn als de goede dingen die je doet, overal gemerkt zouden worden en veel meer
mensen zouden helpen.

Je zei voornamelijk B:
Je bent er graag voor anderen en je wil graag iets betekenen in de wereld. Je weet
niet zeker of je er klaar voor bent om de wereld te vertellen hoe ze moeten leven of
wat het juiste is, want heel vaak weet je dat zelf ook niet. Je moet zelf je weg nog
vinden en voor je dat gedaan hebt, wil je niet anderen het idee geven dat je het
allemaal wel weet. Toch zou je graag bewonderd worden en niet vergeten, want als
je iets gedaan krijgt voor een ander geeft je dat een goed gevoel.

Je zei voornamelijk C:
Je vindt het prima als de wereld beter zou worden, maar je denkt niet dat jij daar zelf
zoveel verschil bij kan maken. De wereld kan beter door andere mensen geholpen
worden, jij weet dat jij daar niet de juiste persoon voor bent. Je zit goed in je vel en je
doet graag dingen die je gelukkig maken. Het lijkt je fantastisch om beroemd te
worden, maar niet zozeer omdat je dan anderen hun leven kunt veranderen: het lijkt
je vooral leuk omdat jouw eigen leven dan verandert. Als verlosser zijn betekent dat
je zelf geen leven meer hebt, heb je het liever niet, want je bent wel tevreden met je
eigen leven leiden.

Onze kandidaten
Tussen één van deze kinderen hoopt Alexandra Broeder de messias te vinden.
Lisa Vandamme (Bonheiden, 1998) zit in het 6de leerjaar van de Vrije Basisschool
De Twijg in Wijgmaal. Ze heeft in de AB in Brussel opgetreden met Ronny Mosuse
en Sandrine, en maakt deel uit van het koor van Marleen Vertommen in Wijgmaal.
Later wil ze Latijn studeren en dierenarts worden.
Olivia Poppe (Tienen, 1991) zit in het laatste jaar middelbaar van de
Kunsthumaniora voor Woordkunst-Drama van het Leuvense Lemmensinstituut. Ze
volgde ook drie jaar dictie aan de Academie Regio Tienen voor muziek, woord en
dans. Olivia Poppe is de enige van de spelers die al eerder in een fABULEUSproductie te zien was, namelijk in Forza (2006) van Benjamin Van Tourhout.
Suzanne van't Hof (Leuven, 1998) zit in het 5de leerjaar van de Vrije Basisschool
Sint-Norbertus in Heverlee. Op haar negende is ze op musicalkamp geweest, waar
De Kleine Zeemeermin werd opgevoerd: zij speelde Ariel en Botje. Suzanne
fotografeert graag en wil later dan ook fotografe worden.
Samira Es Souissi (Gent, 1994) zit in het 3de jaar Latijn-Moderne talen aan het
Koninklijk Atheneum De Tandem in Eeklo. Ze doet vaak school- en dansoptredens,
en heeft recent meegedaan aan een wedstrijd rond Kat DeLuna, waarbij ze werd
geselecteerd om mogelijk op de TMF Awards te dansen. Ze wil choreografe,
danseres of presentatrice worden.
Judith Engelen (Leuven, 1995) zit in het 2de jaar Latijn aan het Sint-Albertuscollege
in Haasrode. Ze speelt klarinet, deed de afgelopen negen jaar verschillende vormen
van dans als ballet, jazz en hiphop, en doet aan amateurtoneel. Sinds dit jaar volgt
ze ook dictie en drama. Op de lagere school speelde ze in de musical Het
Kleurenpaleis in de rol van sprookjesfiguur Springhaar. Haar droomberoep is
kinderpsychologe.
Tobias 'Toby' Hendrickx en Sam Hendrickx (Rockville, Maryland, VS, 1998) zijn
een twee-eiige tweeling. Ze groeiden op in de Verenigde Staten, en wonen sinds
vorig jaar in Kessel-Lo. Ze zitten in het 5de leerjaar van de Vrije Basisschool De Ark
in Leuven, en spelen beiden bij schooltoneel Zwik. Toby wil leraar, weerman of
journalist worden; Sam zou later graag het wrak van de Titanic onderzoeken.
Charlotte Verlinden (Turnhout, 1995) zit in het 2de jaar Moderne talen aan het SintJozefcollege in Turnhout. Sinds acht jaar doet ze aan ballet, en sinds vier jaar aan
jazzballet. Ze volgt ook sinds drie jaar toneel bij de Kaaiman in de Warande in
Turnhout. Later wil ze advocate of actrice worden.
Amber Janssen (Essen, 1991) zit in het laatste jaar middelbaar van de
Kunsthumaniora voor Woordkunst-Drama van het Leuvense Lemmensinstituut. Bij
toneelschool Jonna in Wilsele heeft ze in verschillende voorstellingen gespeeld. Ze
was ook lid van het kinderkoor de Orgelpijpjes in Heverlee. Amber wil later
verpleegkundige of psychiater worden.

Mourad Baaiz (Brussel, 1991) zit in het laatste jaar Humane wetenschappen aan het
Lyceum in Aalst. Hij volgt toneel, voordracht en dictie aan de Academie voor
Podiumkunsten in Aalst. Vorig jaar deed hij mee aan Kunstbende in de categorieën
Muziek en Tekst. Ook heeft hij gefigureerd in een reclame voor Telenet, een kortfilm
en de speelfilm Happy Together (Geoffrey Enthoven, 2008). Mourad schrijft graag
gedichten.
Marieke Colleman (Leuven, 1992) zit in het laatste jaar Grieks-Wiskunde aan het
Sint-Albertuscollege in Haasrode. Ze speelt sinds tien jaar dwarsfluit en sinds twee
jaar viool. Sinds vier jaar volgt ze toneel aan het Stedelijk Conservatorium voor
Muziek, Woord en Dans in Leuven. Ze volgt ook al elf jaar tekenles aan de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst in Leuven. Toen ze 13 was, heeft Marieke
meegedaan aan een wedstrijd van Sensoa, waarbij haar tekening geselecteerd werd
door de krant De Standaard. Eerder dit jaar werd ze geselecteerd voor de
Canvascollectie, als jongste kandidate. Afgelopen zomer stelde ze op uitnodiging van
Patrick Van Craenenbroeck tentoon op het Open Atelier 2008 in Affligem.

Een verslag van de repetities
Door Malu Bremer, productie-assistente
Ik heb voor mijn studie theater van augustus tot november stage gedaan bij het
creatieproces van deze show, They have got what it takes to be a legend. Het is
fascinerend om te zien hoe anders elke theatervoorstelling kan zijn, maar vooral hoe
anders de uiteindelijk voorstelling vaak wordt van wat de maker in gedachten had. Ik
heb veel samengewerkt met Alexandra Broeder en daarmee ontdekte ik dat ze een
hele aparte manier van werken had. Aan de ene kant had ze een heel duidelijk beeld
van de voorstelling: ze wist welk idee ze had en waar ze naartoe wilde. Ze wist dat ze
met kinderen wilde werken, en hoe ze dat wilde doen. Maar ze was tegelijkertijd
bereid om tijdens de repetities gewoon te kijken, te zien naar wat er werkte en wat
niet, en om zonodig alles overboord te gooien. Het is fantastisch om mee te maken
hoe regisseurs dat kunnen doen, zo spontaan kunnen zijn, en tegelijkertijd hun
uiteindelijke idee van de voorstelling nooit uit het oog verliezen.
De repetities zelf waren vaak heel bijzonder. De kinderen wisten niet goed wat ze
moesten verwachten toen bleek dat er geen van tevoren geschreven script was –
tijdens de repetities zou die pas worden geschreven, om zo tijdens het oefenen de
voorstelling te kunnen ‘maken’ met zijn allen. Ze wisten soms niet of ze aan het
acteren waren of precies zichzelf moesten zijn, want er leek maar weinig verschil
tussen beiden te zijn. En dat dit juist de bedoeling kon zijn, begrepen ze al helemaal
niet. Theater is toch een toneelstukje opvoeren, doen alsof je iemand anders bent
door de zinnen uit te spreken van iemand anders? Maar op een gegeven moment
begonnen ze dit soort onvoorspelbaar spelen juist leuk te vinden. Ook wanneer het
leek alsof ze belachelijke en rare opdrachten kregen, zoals op de vloer liggen en
hardop beginnen te praten, of lang in iemand zijn ogen te blijven kijken, konden ze
uiteindelijk inzien waarvoor dit nodig was, en werkte het ook nog. Al snel werd er een
hechte band gevormd tussen de spelers onderling en ook tussen de regisseuse en
de spelers.
Soms gebeurde er onverwachts iets tijdens de repetities en de oefeningen dat me
kippenvel bezorgde. Ik moest bijvoorbeeld vaak als publiek optreden, en dan merk je
langzaamaan hoeveel kracht er in die rare kleine oefeningen zit. Als een kind je bij
de hand neemt en je lang in de ogen kijkt, voel je je vreemd ontroerd vanbinnen. Als
ze een dansje of scène eindelijk helemaal ingeoefend hebben en perfect spelen van
begin tot eind, ben je vreselijk trots, alsof je zelf op het podium staat met de spelers,
of alsof je zelf het stuk geschreven hebt. Het was geweldig om zo nauw bij de
voorbereiding van de voorstelling betrokken te worden, om telkens zo dicht bij de
spelers te zijn – die ook nog een band met jou vormden en het jammer vonden als je
er een dag niet was – en om van zo dichtbij het proces van een theatermaker mee te
maken. Ik heb veel gezien en geleerd, maar ik heb vooral heel veel gevoeld. En dat
theater voelen is, kun je wel ergens weten, maar pas als je het meemaakt weet je
hoe waar het is.

Website: blogs en andere leukigheden
Peter Anthonissen is de dramaturg van They Have Got What It Takes To Be a
Legend. Hij is de ‘objectieve toeschouwer’ die af en toe moeilijke vragen stelt aan
Alexandra. Hij is ook een klankbord als zij zelf met vragen zit. Vanaf de eerste
repetitieweek, toen niemand nog precies wist wat er zou gebeuren, heeft Peter een
blog bijgehouden op de site van fabuleus (www.fabuleus.be) . Hier lezen jullie zijn
eerste indrukken van de repetities, Alexandra’s manier van denken en werken, en de
kracht van de show die zich al heel snel kenbaar maakte. Een fragment:
De eerste repetitiedag van They have got what it takes to be a legend leek, meer nog
dan soms met andere fABULEUSvoorstellingen het geval is, een beetje op een
eerste schooldag. Tien van de elf kinderen/jongeren die meespelen, zijn aan hun
eerste fABULEUSproductie toe, en hun gemiddelde leeftijd is 13, vandaar ook. Het
onwennige gevoel week echter snel.
Regisseur van They have got what it takes to be a legend is Alexandra Broeder. Ook
zij is voor het eerst bij fABULEUS aan de slag. Alexandra (Alex voor de vrienden)
heeft op vrij korte tijd een eigen stijl in het werken met kinderen ontwikkeld, en ik was
en ben zeer benieuwd om te zien hoe dat gaat. De eerste vier dagen (waarvan ik er
twee zelf meemaakte) waren op dat vlak een ware eye-opener.
Straks zal ook tekst deel van de voorstelling zijn, maar dat is niet waar Alexandra in
eerste instantie op werkt. De fysieke aanwezigheid van spelers is voor haar zeer
belangrijk en vooral: hun blik. Van een blik kan er een ontzettend grote kracht
uitgaan. Dat kennen wij allemaal uit het dagelijkse leven (denk er maar aan hoe een
blik kan verleiden, verwijten, troosten enz …), maar op de een of andere vreemde
manier is de blik in het theater vaak onontgonnen terrein. Ook voor de spelers is dat
aanpassen. Alexandra is er zich van bewust dat sommigen zich afvragen of spelen
met de blik wel acteren is, maar dat is het in haar ogen zeker. “Gewoon op scène
staan en kijken is moeilijker dan tekst zeggen,” aldus Alexandra.
Sommige oefeningen die daarop gericht zijn, gaan we de komende weken “tot
treurens toe” herhalen, zodat de spelers er zich in bekwamen kunnen. Zoals: op het
toneel staan en tien minuten lang, zonder een spier te vertrekken of zich van de wijs
te laten brengen, kijken naar Alexandra, productieassistente Malu en ikzelf die op de
tribune zitten. Een andere oefening die we doen, komt voor Alexandra meer vanuit
nieuwsgierigheid voort, namelijk: is het mogelijk om op het toneel te staan en zonder je te verstoppen – onzichtbaar te zijn? Het voorlopige antwoord luidt: het is
aartsmoeilijk, wie weet zelfs onmogelijk. - 17/08/08
(http://www.fabuleus.be/0607/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id
=16&Itemid=123)
Zie verder ook nog leuke dingen op de website, zoals andere blogs van Peter, foto's
van de repetities en daarbuiten, filmpjes van andere voorstellingen van fABULEUS,
een interview met de regisseuse van de talentenjacht (wat ook in deze bundel te
vinden is)... Je kunt ook een reactie geven bij Reacties!

Een lied voor Legend
Soms kan muziek een snaar raken die alle tekst, beelden en informatie eromheen
teniet doet. Een goed geschreven nummer kan ervoor zorgen dat de thematiek en
het idee zonder enige moeite wordt overgebracht op de luisteraar. Dit lied, wat jullie
in de voorstelling in de originele taal zullen horen, is van de Eurythmics en het heet in
het Engels I saved the world today. De tekst is heel makkelijk, maar geeft
tegelijkertijd veel verschillende, vaak gemengde gevoelens weer: angst en hoop, pijn
en liefde, goed en kwaad. Als je de vertaalde tekst leest, is het bijna alsof het lied
voor deze productie geschreven is, zo nauw sluit het aan bij wat Alexandra en haar
spelers het publiek proberen te vertellen. Op youtube kan je het nummer ook horen.
http://www.youtube.com/watch?v=wa_lkpBVkXU
Monday finds you like a bomb
That’s been left there ticking there too long
You’re bleeding
Some days there's nothing left to learn
From the point of no return
You're leaving

Maandag komt op je af als een bom
Die al te lang aan het tikken is
En jij bloedt
Soms valt er niets meer te leren
Als je niet meer terug kunt gaan
En jij vertrekt

Hey hey I saved the world today
Everybody’s happy now
The bad things gone away
And everybody’s happy now
The good thing’s here to stay
Please let it stay

Maar hee, ik heb vandaag de wereld gered
Iedereen is nu gelukkig,
Al het slechte is verdwenen
Ja iedereen is nu gelukkig,
Want het goede zal zeker blijven
Och, laat het toch blijven

There’s a million mouths to feed
And I’ve got everything i need
I’m breathing
And there’s a hurting thing inside
But I’ve got everything to hide
I'm grieving

Er zijn zoveel monden nog te voeden
En ik heb juist alles wat ik nodig heb
Want ik adem
En toch voel ik vanbinnen pijn
Maar ik heb ook alles te verbergen
Ik voel verdriet

Hey hey I saved the world today
Everybody’s happy now
The bad things gone away
And everybody’s happy now
The good thing’s here to stay
Please let it stay

Maar hee, ik heb vandaag de wereld gered
Iedereen is nu gelukkig,
Al het slechte is verdwenen
Ja iedereen is nu gelukkig,
het goede zal zeker blijven
Och, laat het toch blijven

the good thing

Oh, het goede

Interview met Alexandra Broeder
Alexandra Broeder gaf dit interview over They have got what it takes to be a legend
korte tijd voordat de repetities begonnen.
Hoe en wanneer ben je voor het eerst in
aanraking gekomen met fABULEUS?
Via Jef van Gestel, die bij mij op school zat.
We hielden van dezelfde dingen in theater, dat
was de link die ons verbond. Toen we waren
afgestudeerd was ik heel erg zoekende. Ik
wilde met kinderen of jongeren werken maar in
Nederland kon ik geen groepen vinden die
aansloten bij de manier waarop ik dat wilde.
Via Jef hoorde ik over fABULEUS. Uiteindelijk
ben ik ook eens naar hun site gesurft. Meteen
daarna heb ik een brief naar Dirk geschreven.
Vervolgens hebben we een gesprek gehad.
Het klikte heel erg en zo is het balletje gaan
rollen.
fABULEUS
is
sindsdien
naar
voorstellingen van mij komen kijken en ik naar
die van hen.
Hoe is het idee ontstaan om een
voorstelling te maken bij fABULEUS?
Ik heb eigenlijk gewoon een plan ingediend.
Tijdens dat gesprek met Dirk heb ik hem
verteld waar ik mee bezig was. Ik voelde dat
fABULEUS heel erg in de lijn lag van wat ik
zocht en in Nederland niet kon vinden. Nu kan
ik dat in Nederland ook vinden, omdat ik het
zelf creëer, bijvoorbeeld bij Bontehond. Maar
een gezelschap als fABULEUS is er
gewoonweg niet in Nederland.
Wat verwacht je van de samenwerking met
fABULEUS?
fABULEUS is een warm bad. Als iets ze met
iemand aangaan, nemen ze dat heel serieus.
Dat vind ik er heel bijzonder aan. Dirk en Peter
komen continu helemaal naar Nederland om te
kijken wat ik maak. Dat is toch te gek.
Bovendien zijn de plekken waarbij ik in
Nederland iets maak niet gespecialiseerd in
het werken met kinderen. Dat brengt
organisatorisch een enorme rompslomp met
zich mee, qua kinderen en ouders en
contacten enzo.
fABULEUS is daar een
geoliede machine in. Ze zijn gewend met
kinderen en jongeren te werken. Zij regelen
voor mij alle praktische zaken. Het is heel fijn
dat ik me alleen maar hoef bezig te houden
met het inhoudelijke. Zij nemen dit
engagement heel serieus en omgekeerd neem
ik hen heel serieus. Ik denk wel dat ik me er
thuis ga voelen.
Wat is je
voorstelling?

uitgangspunt

voor

deze

Mijn uitgangspunt is een vraag: “Wat als de
redder van de mensheid, de nieuwe Messias,
een kind blijkt te zijn?” Die vraag is gebaseerd
op een zin in de Bijbel: “En een kind zal hen
leiden.” Iedereen, die daarin gelooft, heeft een
eigen beeld van een Messias. Wat als dat een
kind van 9 blijkt te zijn, die ons zal redden van
de ondergang, of ons zal zeggen hoe we
moeten leven? Dat vind ik een heel spannende
gedachte. Toen ik met die vraag in mijn hoofd
zat, heb ik de documentaire ‘Jesus Camp’
gezien. Amerikaanse kinderen worden er heel
erg geïndoctrineerd door het geloof. Ze zijn
zogezegd strijders in het leger van God. Één
beeld vond ik heel indrukwekkend: kinderen
die in een trance geraakten en profetische
uitspraken deden. Een heel ander idee dat
aansluit bij die uitgangsvraag, is de hele Harry
Potter-manie. Ieder kind wil Harry Potter zijn.
Maar als die kinderen plots de hele mensheid
zouden moeten redden, zouden ze wel anders
piepen.
Het vormelijk uitgangspunt is de talentenjacht.
Tegenwoordig zijn die zo hip. Het idee van de
talentenjacht alleen is te mager, maar het
wordt wel spannend als dat de daarin de
nieuwe Messias wordt verkozen. Het publiek
kiest dan uiteindelijk welk kind het wordt.
Hoe ga je met die uitgangspunten aan de
slag om daar een voorstelling van te
maken?
Altijd praat ik eerst heel veel met de spelers. Ik
interview hen. Daarnaast bedenk ik een
duidelijk concept of een duidelijke vorm zoals
die talentenjacht. Dat biedt mij een kapstok om
een lijn uit te zetten met een begin, een
midden en een eind. Daarbinnen verzamel ik
het materiaal met de spelers aan de hand van
thematische opdrachten. Dat is de manier
waarop ik altijd werk.
Is dat voor jou de beste aanpak om met
kinderen en jongeren een voorstelling te
maken?
Kinderen hebben een beeld van toneel als
stukjes maken en rollen spelen. Ik werk soms
heel lang aan dingen werk waarbij zij moeten
denken: “Wat heeft dit in godsnaam met
acteren te maken? Wanneer gaan we eindelijk
eens aan dat stuk werken?” Voor kinderen is
mijn aanpak helemaal niet gemakkelijk. En ik
maak het mezelf ook moeilijk door op die
manier te werken. Maar tegelijkertijd ben ik
ervan overtuigd dat ik iets bereik met kinderen
wat het publiek niet bij hen verwacht. Net

omdat ik helemaal geen rekening houd met
hun leeftijd of wat zij zelf verwachten van
toneelspelen. Zo bekom ik een heel
interessant resultaat.
Natuurlijk probeer ik er voor te zorgen dat het
leuk is en moet er altijd een zekere vertaalslag
gemaakt worden naar hun leeftijd, anders kan
je geen voorstelling maken.
Wat levert zo’n aanpak op voor de kinderen
en jongeren zelf?
Kinderen kunnen dat zelf niet altijd benoemen,
maar ik hoor wel van ouders of anderen om
hen heen dat ik hen heel serieus neem. Ik
werk met hen op precies dezelfde manier
waarop ik voordien met volwassen acteurs
werkte. Ik verlang heel veel van hen. Ik vraag
hen dingen te doen die niemand anders ooit
van hen zou vragen. Zij worden op een
professionele manier geregisseerd. Maar ik
hou er ook altijd rekening mee dat ze kinderen
zijn. Ik zorg er altijd voor dat er tussendoor
leuke dingen gebeuren.
Waarom werk je met kinderen en jongeren?
Enerzijds houdt het begrip ‘de kindertijd’ mij
heel erg bezig. Hoe ouder je wordt, hoe meer
je de grip erop verliest. Door met kinderen te
werken, krijg ik het idee weer wat controle over
die tijd te krijgen. Anderzijds worden mijn
thema’s spannender zodra ik ze door kinderen
laat vertellen. Ik plaats kinderen in een context
die je niet bij hun leeftijd verwacht. Ik zoek
altijd naar iets dat contrasteert met de fase
waarin kinderen zich bevinden. Ik speel met
het beeld dat het publiek van die kinderen
heeft. Er gaat dan iets wringen, waardoor het
publiek andere kijk op die kinderen krijgt.
Kinderen zal je bijvoorbeeld eerder met iets
hips associëren dan met het beeld van de
nieuwe Messias. Als ik mijn thema’s door
volwassen acteurs laat spelen, dan worden het
op één of andere manier stukken die je
eigenlijk wel kent. Door ze met kinderen te
brengen, wordt er een extra laag aan
toegevoegd.
In hoeverre hebben de kinderen inspraak in
het eindproduct?
Ik weet donders goed wat ik van hen wil. De
opdrachten die ik verzin zijn heel erg gekaderd
en gestuurd. Het is niet zo dat ik ze eindeloos
laat improviseren en al dat materiaal gebruik.
Ik kijk wel heel goed waar iemands kracht ligt,
wat ik mooi vind aan iemand. Dat is
belangrijker dan al op voorhand de rollen vast
te leggen. In de groep zit bijvoorbeeld een
meisje, van wie haar vader dokter is. Zij zou
heel graag willen geloven in het hiernamaals,
maar dat kan ze niet. Ze heeft een hele theorie

ontwikkeld over waarom mensen maar gewone
organismes zijn en dus gewoon doodgaan en
waarom er niets daarbuiten kan zijn. Iemand
met zo’n soort energie of theorie, kan ik goed
gebruiken.
In welke relatie ga je staan ten opzichte van
die kinderen en jongeren?
Niet uit didactische overwegingen, maar vanuit
een gevoel verhoud ik mij tot de spelers. Ik
werk heel informeel, maar ik word niet één van
hen. Ik behoud altijd de functie van regisseur.
Daarnaast behandel ik hen niet volgens hun
leeftijd. Als ik vind dat ze onprofessioneel zijn,
krijgen ze dat ook te horen. Als je hen serieus
benadert, als volwassenen, doen zij dat ook
met jou.
Dit zal een spannend project worden omdat er
een groot leeftijdsverschil is. De jongste is
negen en de oudste zestien.
Heb je al problemen gehad door die
aanpak?
Het is niet altijd gemakkelijk. Vooral in het
begin is het wel eens schrikken en slikken.
Maar als het lukt om die aanpak te laten
werken, zien de kinderen hoeveel dat waard is
en hoe goed ze zijn. Door op die manier te
werken, geef ik hen het gevoel dat ik weet dat
er meer in hen zit. Zelf vond ik het vroeger heel
fijn wanneer docenten op de theaterschool
heel veel van je vroegen, of je heel serieus
namen. Dat gaf mij een kick en stimuleerde mij
om harder te werken. Ik ga geen genoegen
nemen met het feit dat mensen theater met
kinderen sowieso schattig vinden omdat het
kinderen zijn. Ik kan soms boos worden dat er
in Nederland zoveel jongerenvoorstellingen
gemaakt worden waarin alleen maar hiphop en
streetdance zit en jongeren die over hun eigen
problemen vertellen. Alsof dat alleen maar is
wat hen bezig houdt. Ik zeg niet dat die
mensen hun spelers niet serieus nemen. Maar
er wordt vaak maar één ding van kinderen en
jongeren benut. Bij jongeren is dat het
hiphopkarakter en de woede en bij kinderen de
leuke springerige energie. Wanneer je enkel
dat aanbiedt, gaan kinderen en jongeren niets
anders meer verwachten bij theater. Ik wil daar
iets tegenover stellen, dat vind ik wel
belangrijk.
Ga je een concrete planning opstellen voor
het verloop van de repetitieperiode?
Als we de laatste fase ingaan probeer ik altijd
een soort script te maken van het verzameld
materiaal dat in het stuk moet komen. Daarna
komt het punt waarop we de voorstelling
beginnen in te studeren. Dan komt er een
crisis omdat het niet blijkt te werken. Negen op

tien volgt daarna de omslag en vind ik hoe ’t
wel moet. Zo verloopt het altijd bij mij. Tot nu
toe heb ik de echte voorstelling altijd pas in de
laatste week gemaakt, hoewel ik mij telkens
voorneem om dat niet te doen.
Wat betekent de titel ‘They have got what it
takes to be a legend’?
De titel verwijst naar onsterfelijkheid. Iedereen
hoopt dat hij niet zomaar zal sterven, maar iets
kan betekenen. De kinderen in dit stuk hebben
de potentie om het verschil te gaan maken.
Maar er zit ook een zekere dualiteit in. Als je
zegt van iemand dat hij het in zich heeft om
een legende te worden, vind ik dat ook iets
tragisch hebben. Door zo’n uitspraak wordt
iemand voor mij juist opeens heel gewoontjes.
Want er zijn er natuurlijk maar een paar die
echt de status van legende kunnen bereiken.
Er zijn er veel meer die ernaar streven maar
het nooit zullen bereiken.
Zal er een verhaal in de voorstelling zitten?
Nee. Nu ga ik er nog van uit dat die
talentenjacht de vorm wordt.
Zal er dan een presentator zijn die de show
leidt?
Eerst dacht ik van wel en ging ik dat zelf doen.
Maar toen besefte ik dat ik niet mee zal zijn op
tournee. Ik moet nu goed gaan nadenken hoe
de vorm precies zal zijn. Ook als je het publiek
wil laten meebeslissen, moet je een waterdicht
concept hebben.
Heb je al bepaalde beelden of een sfeer in je
hoofd van hoe de voorstelling eruit moet zien?
Ik merk dat ik steeds zuiverder te werk ga.
Toen ik pas afgestudeerd was, maakte ik
voorstellingen die vrij hysterisch waren: met
muziek, playback-acts, dansjes en veel
grappen in een soort harde cynische humor.
Mijn laatste drie voorstellingen hebben dat niet
meer. Nu kijk ik eerst puur naar wat ik wil
vertellen en hoe dat op een zuivere manier kan
verteld worden. Ook deze voorstelling wil ik zo
rustig en integer mogelijk houden. Ik ga niet
denken in termen van leuke acts, het wordt
geen talentenjacht met heel veel geschreeuw:
“Ik ben het! Ik ben het!” De kinderen moeten
zich net presenteren vanuit een rustgevend
geloof en een vertrouwen dat zij echt de
nieuwe Messias zijn. Ze moeten een soort
levenswijsheid hebben en uitstralen die je niet
verwacht. Normaal gesproken vraag je een

negenjarige niet hoe hij tegen de dood
aankijkt. Dat zou ik wel willen doen.
Wat waren de criteria tijdens de audities?
Bij audities zoek ik iets heel raars in de
kinderen en jongeren. Ze moeten heel dicht bij
zichzelf kunnen zijn en ook heel goed kunnen
spelen. Ze komen naar de auditie om zichzelf
te presenteren. Maar ik vraag hen om een
catwalk te doen: komen aanlopen, vooraan
stilstaan en ons aankijken. Pas als ik het zeg,
mogen ze weg. Je ziet snel wie daar als
zichzelf durft te staan, vanuit een soort rust en
eigenheid, en wie gaat vasthouden aan een
soort spelen. Ik ben eigenlijk op zoek naar
mensen die dat allemaal los kunnen laten.
Wat is het doelpubliek?
Dat heb ik eigenlijk nooit. Maar ik schat dat het
13+ wordt, zoiets.
Waarom is het belangrijk om deze
voorstelling te maken?
In mijn theatertaal en met kinderen en
jongeren ben ik nog lang niet uitverteld. Deze
voorstelling biedt mij daarin een nieuwe
mogelijkheid. Concreet vind ik het een
spannend idee dat kinderen ons gaan vertellen
hoe we moeten leven. Het zou tegen mijn
verwachtingen indruisen, wanneer de Messias
een kind blijkt te zijn. En dat ligt weer in het
verlengde van de reden waarom ik met
kinderen en jongeren wil werken: om
verwachtingspatronen
door
elkaar
te
schoppen.
Wil je een boodschap overbrengen met
deze voorstelling?
Verwachtingspatronen in de war brengen, dat
is één van de dingen die ik beoog. Ik hoop dat
die kinderen en jongeren daar op een manier
zullen staan zoals je nog nooit hebt gezien.
Hopelijk ook zetten ze je daardoor aan het
denken over je eigen ideeën en projecties.
Maar het betekent niet dat kinderen de
waarheid in pacht hebben.
Een andere boodschap die ik wil overbrengen
is hoe absurd het is dat iedereen een ster kan
zijn. Iedereen wil beroemd zijn en zijn vijf
minuten roem innen door bijvoorbeeld in een
talentenjacht te zitten. Ik vind het wel
spannend om dat als uitgangspunt te nemen
en te koppelen een thema dat je daar helemaal
niet bij verwacht: zingeving en integriteit.

Nabespreking
Samen napraten over wat je gezien, gehoord of gelezen hebt, is heel leuk. Ieder kind
kijkt op zijn of haar eigen manier, onthoudt andere dingen en vindt ook andere
dingen interessant. Hierover met elkaar praten is boeiend om ‘kijkervaringen’ uit te
wisselen. Een ontspannen nabespreking zal ook de herinnering aan de voorstelling
levendig houden.
Voorbeeldvragen
•

Wat is je het meeste bijgebleven van de voorstelling? Was het een bepaald
beeld, een bepaalde zin, het einde van de voorstelling? Waarom vond je die
scene/dat moment zo indrukwekkend?

•

Welke van de spelers vond je het leukst/best/grappigst/ontroerendst?

•

Op wie heb je gestemd? Waarom op hem/haar?

•

Ben je tijdens de voorstelling van favoriet veranderd? Wat zorgde ervoor dat je
van gedachten veranderde?

•

Als je zelf in de voorstelling zou kunnen meespelen, zou je dat dan willen?
Waarom wel/niet? Welke ‘rol’ zou je hebben willen zijn?

•

Heb je gemerkt dat je bent gaan nadenken over de thema’s/ideeën van de
voorstelling? Waar heb je zoal over nagedacht? Had je vóór de voorstelling al
eens over deze dingen gedacht?

•

Wat vond je van de vragen die de kandidaat-verlossers aan het publiek
stelde? Als je er nu over nadenkt, waarom heb je geantwoord zoals je hebt
geantwoord? Bijvoorbeeld:

•

Waarom moet volgens jou de verlosser een man of een vrouw zijn?

•

Moet een verlosser magische krachten bezitten om de verlosser te kunnen
zijn? Waarom wel/niet?

•

Mag een verlosser nog wel bang zijn volgens jou? Waarom wel/niet?

•

Mag een verlosser volgens jou zijn/haar eigen kleren dragen? Waarom
wel/niet? Moet een verlosser lang haar hebben? Waarom wel/niet?

•

Waarom mag volgens jou de verlosser wel of geen leven hebben? Waarom
wel/niet?

•

Moet een verlosser volgens jou vooral in zichzelf geloven of moeten de
mensen in hem/haar geloven?

•

Toen je de lijst zag waarop stond wat een publiek verwacht van een verlosser,
wat vond je ervan? Waren er dingen die je verbaasde? Zou jij zelf die lijst
kunnen naleven?

•

Wat vond je van de regisseuse in het stuk? Wat is haar rol eigenlijk geweest?
Hoe heeft zij de kinderen en/of de uitkomst beïnvloed? (Bijvoorbeeld bij het
terughalen van weggestemde kinderen) Waarom heeft ze dat, denk je,
gedaan?

•

Wat vond je van het laatste beeld? Was het cool of vond je het eigenlijk eng?

•

Denk je dat de kinderen wisten dat dit zou gebeuren? Denk je dat als ze het
wisten, ze dan nog hadden meegedaan? Zou jij hebben meegedaan als je dit
had geweten?

•

Wat zegt het over de wens van de regisseur om een verlosser te vinden dat zij
dit heeft laten gebeuren? Denk je dat ze nog aan de kinderen dacht als
kinderen, of dat ze enkel zocht naar iets wat ze zelf wilde vinden, en daarmee
hun kind-zijn uit het oog verloor?

•

Is de prijs van je kind-zijn verliezen voor het verlosserschap het waard,
volgens jou?

fABULEUS
De oergedaante waaronder fABULEUS verschijnt, is die van een tweejaarlijks
Internationaal Theaterfestival voor Jongeren, met edities in 1991, 1993, 1995 en
1997. Festivalcoördinator Dirk De Lathauwer stelt vanaf 1995 vast dat de
vluchtigheid van een festival niet strookt met de ambitie om jonge spelers en dansers
structureel te begeleiden. Daarom wordt vanaf 1996 de aanzet gegeven tot een
continu werkende maar qua bezetting zeer wisselende productiestructuur met
jongeren. fABULEUS wordt vanaf dat moment een deelproject van Artforum, een
landelijke jeugddienst die zich specialiseert in kunsteducatie en artistieke projecten
met kinderen en jongeren.
De eerste producties (’t Barre Land, De uitzondering en de regel, Het Proces) spelen
vooral in Leuven, maar vanaf 1998 begint er ook interesse te komen van festivals en
cultuurcentra en gaan de producties steeds uitgebreider op tournee door Vlaanderen.
Ook de jonge deelnemers aan audities worden ondertussen steeds talrijker en
komen uit alle Vlaamse provincies en zelfs uit Nederland. Dit leidt onder meer tot
succesvolle producties als Ego Sublimo, Meisje Niemand, BBB en wasverzachter,
Yvonne, Kievielaviedekie en Dromen hebben veters en geeft de kans aan Randi De
Vlieghe, Dirk De Lathauwer, Natascha Pire, Thomas Devens, het duo Joke Laureyns
en Kwint Manshoven, e.v.a. om als regisseurs en choreografen tot ontbolstering te
komen.
Naast de producties met jongeren ontstaat vanaf 2000 geheel organisch een tweede
productiespoor waarin jonge professionele spelers, dansers en makers die uit
podiumkunstenopleidingen komen of uit de jongerenwerking doorstromen, hun eigen
werk kunnen ontwikkelen met dramaturgische, logistieke en zakelijke ondersteuning
vanuit fABULEUS, al dan niet met een jong publiek in het achterhoofd. Dit levert
producties op als Mijn benen zijn al lang maar de wereld staat op stelten, Antoon en
Mirabella, Alles in Toranje!, Spelregels, e.a..
Nadat er in 2002 een “positief maar niet prioritair” advies was gegeven voor de
theaterproductie Yvonne, prinses van Bourgondië, wordt in 2003 voor het eerst een
projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap toegekend voor de dansproductie
Eros Flux. In datzelfde jaar wint fABULEUS de 1000 Watt-Lichtpuntprijs tijdens het
Tweetaktfestival “wegens de uitgesproken artistieke keuze, het roeien tegen de
stroom in en het geloof in het kunnen van jonge mensen.”
In 2004 en 2005 volgen nog vier Vlaamse projectsubsidies voor Johnnieboy
(theater), Instant Karma (dans), Lilium (dans) en Wolfsroedel (theater) en een
nominatie voor de 1000-Wattprijs met Dromen hebben veters, de eerste fABULEUSproductie die wordt gedanst door kinderen. 2005 is een cruciaal jaar voor
fABULEUS: de organisatie viert haar tiende verjaardag en krijgt het bericht in 2006
en 2007 structureel gesubsidieerd te zullen worden door de Vlaamse Gemeenschap.
Bovendien wordt fABULEUS in datzelfde jaar genomineerd voor de Vlaamse
CultuurPrijzen 2005, in de kersverse categorie jeugdtheater.
Op 1 januari 2006 splitst fABULEUS zich na 10 jaar af van Artforum en is sindsdien
als autonome vzw erkend en gesubsidieerd als ‘Organisatie voor de Nederlandstalige

dramatische kunst’. De huidige werking kenmerkt zich door de verdere ontwikkeling
van de twee productiesporen (jongeren en jonge professionelen), door een bewust
nastreven van een diversiteit aan makers en theatervormen (teksttheater en
danstheater, maar ook mengvormen met muziektheater, objectentheater, enzovoort)
en door producties die zich zowel kunnen richten tot kinderen en jongeren als tot een
‘avondpubliek’. Niet toevallig wordt fABULEUS in ‘Metamorfose in podiumland’ dan
ook geciteerd als een voorbeeld van een hybride kunstenorganisatie. Deze periode
levert ondermeer eerste samenwerkingen op met Benjamin Van Tourhout (tekst en
regie Forza), Eelco Smits (tekst Chatgirl), Jef Van gestel (regie Chatgirl), Leen Roels
(spel El Gran Teatro del Mundo, tekst en spel leuke Mieke), Koen Monserez (regie
Candide), Alexandra Broeder (regie They have got what it takes to be a legend), ...
maar laat ook veel ruimte voor het verder ontwikkelen van spelers, dansers en
makers die tijdens de voorgaande jaren reeds een traject aflegden binnen
fABULEUS: Tom Struyf (tekst en spel El Gran Teatro del Mundo), Steven
Beersmans (regie Playground love), Koen De Preter (choreografie en dans We
dance to forget), Roos Van Vlaenderen (concept en spel Bananen drijven niet),
Randi De Vlieghe (choreografie Gender blender), Natascha Pire (choreografie Indian
Curry), Dirk De Lathauwer (regie Jeanne), Filip Bilsen en Frauke Depreitere (César
mijn broer is een paard), e.a.. Tegen het eind van 2009 zal fABULEUS sinds haar
ontstaan ongeveer 60 producties gerealiseerd hebben, waarvan ongeveer de helft
theater en de helft dans.
Theaterproducties van fABULEUS 1995-2006:
’t Barre Land, Tankred Dorst/Remko Van Damme (1995)
De uitzondering en de regel, Bertolt Brecht/Vital Schraenen (1997)
Het proces, Franz Kafka/Vital Schraenen (1998)
Lapse of time, Alexandre Lyra Leite/Dirk De Lathauwer/Ana Borges (1998)
Winterslaap, Heleen Verburg/Jo Huylebroeck (1998)
Meisje Niemand, Tomek Tryzna/Dirk De Lathauwer/Ruth Joos (2000)
Altamira, Hein Mortier (2000)
The way young lovers do, diverse/Dirk De Lathauwer/Ruth Joos (2001)
Antoon en Mirabella, Stefan Boonen/Steven Beersmans/Sofie Palmers (2002)
Alles in Toranje!, Filip Bilsen/Greet Bilsen/Frauke Depreitere (2002)
Yvonne, prinses van Bourgondië, Witold Gombrowicz/Dirk De Lathauwer (2002)
Het Zwarte Pietverdriet, Tom Struyf (2002)
Maria en José, Erlend Loe/Victor Peeters/Naomi Meulemans (2003)
Witte rozen voor Carla, Stefan Lernous/Victor Peeters (2003)
Kwartet, Heiner Müller/Dirk De Lathauwer (2004)
Johnnieboy, diverse/Victor Peeters (2004)
Spelregels, Floortje Zwigtman/Koen Monserez (2004)
Knijnepijn, Leentje Van de Cruys/Hanne Struyf (2005)
Wolfsroedel, Floortje Zwigtman/Dirk De Lathauwer (2006)
El Gran Teatro del Mundo, Tom Struyf/Leen Roels (2006)
César mijn broer is een paard, Sophie Beyne/Filip Bilsen/Frauke Depreitere/Wanda
Eyckerman/Jeroen Lenaerts (2006/)
Forza, Benjamin Van Tourhout (2006)
Chatgirl, Jef Van Gestel (2006)
Jeanne, Dirk De Lathauwer (2007)
Candide, Koen Monserez (2007)

Opera/een werkstuk, Menno Vandevelde/Michiel Vandevelde/Jozef Wouters (2008)
Bananen drijven niet, Roose Van Vlaenderen/Annelore Stubbe (2008)
They have got what it takes to be a legend, Alexandra Broeder (2008)
leuke Mieke, Leen Roels (2009)
Playground love, Steven Beersmans/Ruth Mellaerts (2009)
Dansproducties van fABULEUS 1998-2008:
Ego Sublimo, Randi De Vlieghe (1998)
Baken, Randi De Vlieghe (1999)
Mijn benen zijn al lang maar de wereld staat op stelten, Filip Bilsen/Greet
Bilsen/Frauke Depreitere (2000)
Autopsie (met boontjes), Karlon Fonteyn (2001)
BBB & wasverzachter, Natascha Pire (2002)
Beet (er is alleen maar een stukje af), Randi De Vlieghe (2002)
Als/Dan, Patrick Bellemans (2003)
Kat voor de vogels, Koen De Preter (2003)
Eros Flux, Randi De Vlieghe (2003)
Dromen hebben veters, Kwint Manshoven/Joke Laureyns (2003)
Randschade, Kwint Manshoven/Joke Laureyns (2003)
Les mots ... toujours les mots bien sûr, Koen De Preter (2004)
Dagelijks geopend, Lies Cuyvers (2004)
Instant Karma, Natascha Pire (2004)
Lilium, Iris Bouche/Goele Van Dijck (2004)
White Muted Crash, Koen De Preter (2004)
The Day Dolly Danced, Randi De Vlieghe (2005)
Kievielaviedekie, Thomas Devens (2005)
Voetenvliegen, Alexandra Meijer (2005)
Indian Curry, Natascha Pire (2006)
We dance to forget, Koen De Preter/Maria Ibarretxe (2008)
Bachianas, Caroline D’Haese (2008)
Gender Blender, Randi De Vlieghe (2008)
Recensies
“Er zijn hippere tienerhelden te bedenken dan Jeanne d’Arc of Candide van Voltaire,
maar het Leuvense fABULEUS haalt ze weer bij de tijd. Als onverbeterlijke idealisten,
maar dan in een moderne twijfel. (...) fABULEUS heeft in zijn jongerentheater altijd
meer een uitdaging dan een toegift gezien. In plaats van vlotte hapjes koos het de
laatste jaren literaire kluiven als Witold Gombrowicz’ Yvonne of Floortje Zwigtmans
Wolfsroedel om de tanden in te zetten. Candide is ook zo’n brok. ” (Wouter Hillaert,
De Morgen, 9 november 2007)
“fABULEUS toont zich hier onder leiding van Dirk De Lathauwer op zijn best. Sober
in middelen, maar rijk in nuance. Zonder toegeeflijkheid op inhoud, maar zo
doorleefd gespeeld dat die inhoud iedereen kan aanspreken.” (Wouter Hillaert over
Jeanne, De Morgen, 9 november 2007)

“Deze hoogst entertainende, intellectueel prikkelende musical is een schot in de
roos.” (Mark Cloostermans over Candide, De Standaard, 13 november 2007)
“Aan branie geen gebrek. De zestien jongeren van fABULEUS stuiven over de scène
met een nietsontziende zelfverzekerdheid. Uitgedost in outfits met psychedelische
prints rijgen deze tikkende energiebommetjes de bewegingsexplosies aaneen. Hun
dans zapt van de straat over MTV naar romantisch ballet, en de muziek volgt in
gelijke tred. (...) Het tomeloze enthousiasme van de dansers is aantstekelijk. Hun
technische vaardigheden grenzen soms aan het ongelooflijke.” (Danielle De Regt
over Gender blender, De Standaard, 7 mei 2008)
“Een van die voorstellingen die – en dat is er slechts weinige gegeven – ook zin geeft
om te dansen. Dans, zang, performance-art... Gender blender laat zich niet
gemakkelijk categoriseren. Of toch, berg maar op in het vakje ‘geweldig’”. (Linda
Thompson op www.gobots.be, april 2008)
“(…) een heerlijke mix van genderblenders en van vele clichés over jongeren en
rolpatronen. (...) Maar het zijn vooral de dansvormen en de vele dansstijlen – van
jazzdans over hiphop en klassiek ballet naar hedendaagse dans -, die indruk maken,
meer zelfs, je als toeschouwer meezuigen. (...) Honderd minuten lang weten deze
jongeren als individu, in duo, in groepjes en met de hele groep de toeschouwers te
boeien, en jong publiek kan zelfs door de aanstekelijkheid die vanaf het podium
straalt, behoorlijk uit zijn dak gaan. (...) Het entertainmentgehalte ligt in deze
productie bewust heel hoog.” (Tuur Devens over Gender blender in
Theatermaggezien online, 5 juni 2008)
“Chatgirl, de eerste theatertekst van Eelco Smits, acteur bij Toneelgroep Amsterdam,
is een meanderend geval: soms voorspelbaar, soms hartverwarmend, perfect
toegesneden op zijn doelgroep en met enkele memorabele mijmeringen over hoe
eerlijk je kan zijn in het leven.” (Mark Cloostermans, de Standaard, 2 november
2006)
“Eelco Smits heeft een boeiend puberportret geschreven, en regisseur Jef Van gestel
pakt dat voor zijn doen erg naturalistisch aan. Het werkt, dankzij de overtuiging van
de jonge acteurs Braam Verreth en Johnny De Meyer.” (Wouter Hillaert over Chatgirl,
De Morgen, 11 oktober 2006)
“Chatgirl mag dan traditioneel teksttheater zijn, juist de soberheid van deze
voorstelling maakt dit stuk ijzersterk. Het is niet volgepropt met spitsvondigheden en
visuele trucjes, maar het is puur en ontroerend acteerwerk vol humor en poëzie. (...)
Het is een beetje zoals de haute cuisine: net niet genoeg zodat je nog honger hebt.
Het smaakt in ieder geval naar meer van fABULEUS.” (Liesbeth Arousseau op
Theater Centraal, 8 oktober 2006)
“Door twaalf jonge monden klinkt de mooie landelijke taal van auteur en regisseur
Van Tourhout verrassend fris. (...) Gezien op de verkiezingsdag werd Forza een
straffe ontmaskering van het roemrijke Vlaanderen waar het Vlaams Belang zich op
beroept.” (Wouter Hillaert, De Morgen, 11 oktober 2006)

“Danstheater voor kinderen lijdt wel eens aan de vanzelfsprekendheid dat het vooral
veel energie moet uitstralen, en dat is hier niet anders. (...) Maar daar staan vaak
verrassende capriolen van de tekst tegenover, en de zachte poëzie van bijvoorbeeld
de scène waarin ruwe Pina haar nachtplas maakt. César charmeert.” (Wouter
Hillaert, De Morgen, 6 december 2006)
“Wolfsroedel geeft opnieuw blijk van fABULEUS’ unieke keuze om op zijn
teksttheater geen hippe toegevingen te doen, maar mist in uitvoering nog de
‘vlijmscherpte’ en de ontluistering van Zwigtmans boek.” (Wouter Hillaert, De Morgen,
20 februari 2006)
“Dit is een frisse, grappige voorstelling met doordenkertjes. De acteurs wippen
permanent over de grens tussen theater en realiteit. Dat is niet nieuw maar het wordt
hier op een hoogst originele manier gebracht, ingepakt en ons aangeboden door
twee prachtige jonge makers met een enorme fantasie.” (Eddie Vaes over El Gran
Teatro del Mundo, Zone03, maart 2006)
“Een aangename kennismaking was het ook met Koen De Preter, de pupil van
Cherkaoui (in de context van Julidans Next). In We dance to forget presenteert hij
dans als uitlaatklep van energie en als onweerstaanbare reactie op muziek.
Verschillende stijlen vliegen in dit duet (schijnbaar) ongefilterd over het toneel.
Samen met zijn dansmaatje Maria (Ibarretxe) schept De Preter een beeld van pure,
universele danslust.” (Het Parool, Francine Van der Wiel, 16 juli 2007)
“Ik neem snel mijn tickets in ontvangst en scheer mij als de bliksem naar de STUKstudio. Daar zal de dansvoorstelling We dance to forget van fABULEUS mij compleet
omverblazen en – in tegenstelling tot de titel – niet snel worden vergeten. (...) Geen
mysterieus gekronkel en zwaarmoedige lijven maar wel een wervelend en hilarisch
spektakel. fABULEUS slaagt erin humor en dans perfect te verweven. (...)
Gefascineerd en volledig overtuigd dat dans ook leuk kan zijn verlaat ik voldaan de
zaal.” (Nele Van Eycken op gobots.be over We dance to forget)
“De energieke, jonge sfeer die TASTE wou uitdragen werd misschien nog het best
overgebracht in dit openingsstuk.” (Ianthe Bato over We dance to forget in Veto)
“De twee actrices spelen en vertellen zo goed en zo aandoenlijk dat je drie kwartier
aan hun lippen hangt, en je het doodjammer vindt als het verhaal, en zeker het spel
van de twee straffe vertelsters eindigt.” (Tuur Devens over Bananen drijven niet in
Theatermaggezien online, 5 juni 2008)
fABULEUS wint de 1000-Watt Lichtpuntprijs (2003), “wegens zijn uitgesproken
artistieke keuze, het roeien tegen de stroom in en het geloof in het kunnen van jonge
mensen.”
Nominatie Vlaamse cultuurprijzen 2005: “In november 2005 vierde fABULEUS niet
alleen zijn tienjarig bestaan, maar ook de structurele erkenning als
theatergezelschap. Al die tijd bleef fABULEUS koppig volgehouden werken met
kinderen en jongeren. Het deed dat met weinig geld en zonder artistieke
toegevingen. fABULEUS neemt jonge mensen ernstig, maar gaat niet zonder meer in
hun universum mee. Elke productie is het resultaat van een zoektocht, een dialoog

tussen de jonge spelers/dansers en de iets minder jonge regisseurs, choreografen of
andere kunstenaars, geruggesteund door het fABULEUS-team. De jury prijst het
enthousiasme en de zorgvuldigheid waarmee fABULEUS nieuw talent en beloftevolle
kunstenaars aantrekt. Evenveel lof heeft ze voor de professionele aanpak van elk
productieaspect, de interactie tussen kinderen/jongeren en theatermakers en de
openheid én veeleisendheid waarmee telkens opnieuw wordt gewerkt aan
voorstellingen. Die spreken het jonge publiek aan, maar bedienen het toch
klakkeloos niet op zijn wenken. Het zijn credo’s die fABULEUS zowel in zijn theaterals in zijn dansvoorstellingen respecteert. Geen evidente keuze, maar de aanpak
werkt wel. Dat bewijzen onder andere de recente voorstellingen Instant Karma,
Spelregels en Kievielaviedekie.”

Repetities: foto’s

