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INLEIDING
Normaal gezien maakt de Gentse regisseur Benjamin Van Tourhout (Toneelgroep Nunc)
theaterstukken voor volwassen, maar zes jaar geleden beloofde hij aan zijn pas geboren
petekind Noah: “Als gij naar school gaat, maak ik een stuk voor u.” Intussen leerde Noah zijn
eerste woorden lezen en daar is Sterrebroer. Met deze voorstelling richt Benjamin zich voor
het eerst op een publiek van zesjarigen. En hij ging daarvoor in zee met fABULEUS.
Sterrebroer speelt zowel voor families als voor scholen. Aan de hand van deze lesmap kan
u rond de schoolvoorstelling een nog vollediger pakket aanbieden: een ervaring waar uw
leerlingen een tijdje naar mogen uitkijken en die achteraf nog lang blijft nazinderen.
U vindt centraal in de bundel een uitgebreid interview met de regisseur. Die tekst geeft een
mooi beeld van de ontstaansgeschiedenis en de ideeën die geleid hebben tot deze
voorstelling. Het kan u ook inspireren om eigen opdrachten voor uw klas uit te werken. We
raden aan om uw inleiding op de voorstelling tamelijk algemeen te houden en vooral te
richten op een eerste kennismaking met theater (spelen, kijken). Het werken rond het
verhaal en de thematiek is interessanter achteraf.
We nodigen u en de leerlingen ook graag uit om eens een kijkje nemen op www.fabuleus.be.
We hebben een mooie website (al zeggen we het zelf) waarop u nog veel meer informatie
vindt over wie wij zijn en wat we doen. Op de site kunnen jullie ook reacties op de
voorstelling kwijt. U kan tekeningen, brieven, verhalen uit de klas ook per mail sturen naar
info@fabuleus.be of via de post naar fABULEUS, Vaartkom 4, 3000 Leuven. Dan proberen
we die eventueel online te zetten en/ of te beantwoorden.
Veel plezier!
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LAST MINUTE
Het gezelschap
Al 15 jaar biedt fABULEUS jonge mensen een professioneel kader om theater- en
dansproducties

te

maken.

Jong

theater-

en

danstalent

-

zowel

jongeren

als

jongprofessionelen - en meer ervaren makers werken er samen. De creaties worden
gepresenteerd aan een ruim publiek, met speciale aandacht voor jongeren en kinderen. Dat
deze investering in jong talent wel degelijk rendeert, blijkt uit het intussen groot aantal jonge
mensen die als speler, danser, maker, dramaturg of vormgever vanuit of via fABULEUS naar
opleidingen en andere gezelschappen en culturele contexten in Vlaanderen, Nederland en
daarbuiten zijn doorgestroomd. Maar even belangrijk vinden we de unieke ervaring die al
deze jongeren opdoen, ook als die uiteindelijk niet tot een artistieke carrièrekeuze leidt. Op
15 jaar tijd creëerde fABULEUS in totaal meer dan 60 producties.
Het verhaal
Sterrebroer is het verhaal van Noah en Sterrebroer. Noah is een jongen, hij woont alleen in
een huis onder de grond. Hij wil zijn ouders bevrijden uit het bos, maar alleen lukt dat niet.
Daarom komt Sterrebroer hem helpen. Sterrebroer is niet echt, of toch? Samen met
Sterrebroer gaat Noah naar het bos en durft hij alles. Een verhaal over broers die niet
bestaan, of net wel.
Benjamin Van Tourhout schreef Sterrebroer vanuit een persoonlijke drijfveer: voor zijn
petekindje Noah. Uit de eigen ervaringen met z’n ingebeelde broer ‘Angelo’. Tegen een
achtergrond van geweld viert Sterrebroer de kracht van de verbeelding. Fantasie als middel:
tot kracht, tot bevrijding, tot actie. Het is de droom die ons in revolte doet komen.
Duur
+/- 70 minuten
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VOOR HET EERST NAAR THEATER
De meest eenvoudige en een overigens zéér efficiënte manier om leerlingen voor te
bereiden op een theaterbezoek, is ze simpelweg vertellen DAT ze naar een voorstelling
gaan.
Hang een poster op een zichtbare plek in uw school. Vraag erom bij uw cultureel
centrum. Druk desnoods het voorblad van deze lesmap af en hang dat op in de klas. Wijs uw
leerlingen erop en zeg: “Daar gaan wij binnenkort heen.” De vragen zullen vanzelf volgen.
Hopelijk geven wij voldoende antwoorden in deze bundel. Als dat niet zo is, kan u altijd te
rade gaan bij het cultureel centrum, op onze website of rechtstreeks bij ons door een mailtje
sturen (info@fabuleus.be). Dan doen wij ons best om u zo snel mogelijk te antwoorden. U
kan de leerlingen zelf ook aan het denken zetten:
•

Wat zie je allemaal op deze tekening?

•

Vind je het een mooie poster?

•

Wat zou de titel betekenen? Wat is een ‘Sterrebroer’? Laat de leerlingen er maar op
los fantaseren.

•

Bedenk je eigen verhaal bij deze titel.

•

Maak een tekening die gebaseerd is op de titel of op het beeld van de poster.

•

Ontwerp een theaterposter bij je eigen verhaal. Wat moet er allemaal op komen? Hoe
geef je de toeschouwers zin om te komen kijken?

Maak van theater een thema in de klas.
De meeste kinderen hebben wel een idee van wat een toneelvoorstelling is, wat toneelspelen
is, wat een podium is, dat de lichten uitgaan, maar misschien hebben ze er nog geen
samenhangend beeld van. Het vraagt behoorlijk wat tijd en inspiratie, maar een themaweek
‘theater’ zou een prachtige inleiding kunnen zijn op Sterrebroer. Met een paar gerichte
opdrachten kan u hen vertrouwd maken met de hele wereld van het toneelspelen en met
specifieke theatercodes (bijvoorbeeld: lichten gaan uit, stil zijn, applaus achteraf...)
U kan samen praten over theater, de leerlingen verkleedkleren laten meenemen, een aantal
rekwisieten voorzien en daar spelopdrachten bij geven, de leerlingen zich laten schminken,
een theatergebouw knutselen, tekeningen laten maken...
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Klasgesprek over theater

•

Wat is een theatervoorstelling?

•

Wie is er al ooit naar een voorstelling geweest (theater, dans,...)

•

Wie gaat er nooit? Waarom niet?

•

Wat was de leukste voorstelling die je ooit zag? Waarom?
Wat was de minst leuke voorstelling die je ooit zag? Waarom?

•

Wie gaat wel eens naar de bioscoop? Welke films zag je?

•

Wie vindt theater het leukst en wie gaat liever naar de bioscoop? Waarom?

•

Waarom is in een theater zitten zo anders dan in een bioscoop zitten?
Bespreek algemeen: verschil in ruimte, contact met het publiek, toneel speelt
zich iedere voorstelling opnieuw af, leeft van het moment in tegenstelling tot
film. Je kan ook de verschillen onderzoeken tussen theater, film en TV kijken.
Het grootste verschil is dat je dat laatste alleen thuis doet en naar hartelust
commentaar kan geven. In een zaal met een groter publiek is dat een beetje
storend.

•

Hoeveel soorten voorstellingen kan je noemen?
Theatervoorstelling, dansvoorstelling, concerten, musicals, cabaret, standupcomedians, improvisatie-theater, circus, straattheater, ...

Teken of knutsel een theatergebouw met zoveel mogelijk details.
Eerst kan je samen brainstormen over wat je allemaal tegenkomt in een theater.
Hierbij kunnen (eventueel aan de hand van illustraties die je gemakkelijk vindt
op het internet) de onderdelen van het theater besproken worden: de zaal, de
tribune met stoelen, het podium, het decor, de coulissen (de gordijnen langs
de zijkant waarachter de spelers kunnen verdwijnen, de rekwisieten, de
belichting, geluidsinstallatie met monitors (luidsprekers die op het podium
staan, naar de spelers gericht, zodat zij de muziek goed horen), techniektafel
achter in de zaal...
Vergeet ook niet dat er in een theatergebouw een inkomhal is met een
ticketbalie, dat je je jas kan weghangen in een vestiaire, dat je iets kan drinken
in de foyer (dikwijls). En er zijn ook achter de schermen extra ruimtes:
repetitieruimtes, ateliers waar het decor wordt gestockeerd of opgebouwd,
kleedkamers voor de acteurs...
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•

Zodra je je eigen theater hebt ontworpen kan je aan de slag op je eigen
podium: ontwerp het decor voor de voorstelling die jij zou willen maken
(misschien voor het verhaal dat jij zelf al bedacht hebt bij Sterrebroer). Wil je
een heel realistisch decor (een huis, een park, een kasteel...) of wil een decor
met veel kleuren en vormen of wil je dat er net heel weinig op het podium
staat zodat er veel plaats is om te spelen of te dansen? Wat voor verhaal zou
er zich afspelen? Welke personages bevolken je podium?

•

Welke mensen zijn er betrokken bij het maken van een voorstelling?
Hierbij kunnen de verschillende medewerkers besproken worden: de
scenarist, de regisseur, de spelers, de decorbouwers, mensen die het
lichtplan bedenken en technici die de knoppen bedienen tijdens de
voorstelling, hetzelfde voor geluid, de costumière, iemand die
videomateriaal maakt...

•

Zou je liever acteren, liever dansen of liever achter de schermen werken?

•

Wanneer vind je een voorstelling heel goed? Als je veel gelachen hebt, hebt

moeten huilen, kippenvel kreeg van de schrik. Of als een acteur plots zijn
tekst vergeet?
•

Als je zelf een voorstelling zou maken, wat zou je dan maken? Iets grappigs?
Iets met stunts? Iets met heel veel spellers of iets met één speler?

Zelf toneel spelen
Iedereen die speelt, speelt eigenlijk al toneel. Je doet alsof. Je verkleedt je als ridder
of als prinses, als piloot of als zwerver. Je begint anders te praten, je neemt een
andere houding aan, je loopt anders. Als je dat heel bewust doet en je vraagt andere
mensen om naar jouw ‘spelen’ te kijken, dan heet dat acteren. En mensen die toneel
spelen noem je acteurs. Acteurs doen net of ze iemand anders zijn, een personage.
Soms blijft een acteur iemand die heel dicht bij zichzelf staat, soms speelt hij/zij
iemand compleet anders.
Personages maken van alles mee. Soms lijken de dingen die ze meemaken heel erg
op gewone dingen. En soms gaat alles juist helemaal anders dan in het echt. Soms
maken ze spannende dingen mee, soms verdrietige, soms grappige. De acteurs
spelen met elkaar een verhaal, dat heet een toneelstuk. Soms is dat verhaal
geschreven door een toneelschrijver. Soms bedenken de acteurs dat verhaal
helemaal zelf. Voor ze publiek uitnodigen, oefenen ze lange tijd. Dat heet:
repeteren. Ze oefenen wat ze zeggen, wat ze gaan doen en vooral hóe ze dat gaan
doen. Want je kunt de dingen wel op duizend verschillende manieren doen.
Oefening: zet een stoel voor de halve kring. Laat de kinderen nu één voor één op de
stoel gaan zitten. Maar ze moeten allemaal op een andere manier gaan zitten. Zelfs
iets gewoons als op een stoel gaan zitten kun je dus wel op duizend verschillende
manieren doen. Meestal is er ook een regisseur. Dat is iemand die tijdens het
repeteren heel goed kijkt wat de acteurs doen. En dan vertelt hij hoe het nog mooier
en beter kan.
Als de theatervoorstelling klaar is, mogen andere kinderen en mensen komen kijken.
Dat noem je: het publiek. Dat is natuurlijk heel erg spannend voor de acteurs. Het
publiek kan de acteurs heel goed zien en horen. Maar de acteurs kunnen het publiek
ook heel goed horen, en soms ook zien. Zal het publiek wel lachen om de grapjes?
Zullen ze wel stil zijn als er iets gezegd wordt? Vindt het publiek het wel leuk, of
spannend of mooi? En alle acteurs hopen dat het publiek aan het einde van de
theatervoorstelling heel hard gaat klappen, dat noem je: het applaus. Dat betekent:
“We vonden het een hele mooie voorstelling”. Vaak maken de acteurs dan nog even
een buiging voor het publiek, om het te bedanken voor het kijken.
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Eenvoudige theateropdrachten:
•

Ja! Leuk! Acteurs moeten open staan voor elke nieuwe inval. De leerlingen
staan per 2. De ene doet een voorstel (gaan we voetballen? gaan we naar de
muur lopen? gaan we omvallen? gaan we bejaarde vrouwtjes spelen?).
Daarop zegt zijn/ haar compagnon meteen ‘ja leuk!’, waarop beiden in actie
schieten (echt of mimend). Direct daarna doet de ander een voorstel dat
meteen aanvaard wordt. Na deze oefening hangt er meestal een warme,
lacherige, positieve sfeer in de zaal.

•

Imiteren: Zet de leerlingen per 2. Laat er één voorop lopen en de ander daar
vlak achter. De persoon die vooraan loopt moet zo natuurlijk (als zichzelf)
mogelijk lopen, de tweede moet proberen de eerste zo perfect mogelijk te
kopiëren. Wissel nadien om. Bevraag achteraf ook wat het grote verschil is
met hun eigen manier van lopen.

•

Karikaturen. Een karikatuur is een extreme uitvergroting van een bepaald
persoon. Karikaturen zijn (als ze goed gebracht worden) humoristisch,
vandaar dat ze in televisie en theater zoveel aan bod komen. Laat de
leerlingen enkele karikaturen uitproberen. De leerkracht noemt een
personage en de leerlingen proberen daar, al stappend door de ruimte,
gestalte aan te geven. Maak hen bewust van een manier van wandelen,
stemgebruik, tempo van bewegingen, of iemand met de schouders naar voor
of achter loopt,...
- een rijke vrouw met kefferhondje
- een jonge, knappe, stoere gast
- een jong, verliefd meisje
- een rijke zakenman
- een dom blondje
- een seut die de hele dag alleen maar studeert.
Laat de leerlingen ook samen verhaaltjes bedenken en uitbeelden waarin die
personages aan bod komen.

•

Fotoalbum: Laat de leerlingen een foto met een aantal mensen of een
duidelijke actie uitkiezen uit een krant/ tijdschrift. Een groepje leerlingen
probeert de foto zo goed mogelijk na te bootsen in houding, kledij, eventueel
met een paar rekwisieten. Ze houden dat een tijdje vol. Daarna laten ze de
foto tot leven komen en spelen ze een kort verhaaltje.
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BENJAMIN VAN TOURHOUT OVER STERREBROER
Een vriend kan je kwijtraken, maar een broer niet. Zelfs al spreken broers nooit meer
met elkaar, zelfs al haten ze elkaar, zelfs al sterven ze. Ze blijven broers.
Ik heb een heel persoonlijke reden om deze kindervoorstelling te maken. Zes jaar
geleden is mijn petekind Noah geboren en gans ontroerd heb ik ‘s nachts in het
moederhuis tegen dat kleine dingetje gezegd: “Als gij naar de school gaat, maak ik
een stuk voor u.” Hij heeft natuurlijk niet geantwoord: “Dat is goed.” Maar na een tijd
wordt hij drie jaar en dan vier… En belofte maakt schuld.
Ik heb geen ervaring met kindervoorstellingen. Dus ik vroeg me af: wat gaan we
doen? Wat gaan we vertellen? En toen bleek plots dat Noah dezelfde fantasie had
als ik. Ik had vroeger een ingebeelde broer en Noah heeft er op dit moment zelfs
twee. Daar gaat meteen de theorie dat zoiets alleen voor eenzame kinderen is, want
Noah heeft een zus waar hij heel veel mee speelt en toch heeft hij nog twee extras
uitgevonden. Wat wel klopt is dat het des jongens is. Er zijn heel weinig meisjes met
ingebeelde zussen. Dat is zeer vreemd. Wij, jongens, moeten blijkbaar iets extras
hebben, anders zijn we niet op ons gemak.
Als kind bewoog ik niet veel. Ik zat heel graag op een stoel te fantaseren. Ik deed
zelden iets. Ik ging niet naar de jeugdbeweging, zat niet in een sportvereniging, ging
niet naar de toneelacademie. Ik zat in de tuin op een stoel. Of in de grote
bruidsluierstruik (ik was tamelijk klein, dus ik kon daar in zitten zonder door te
zakken). Zo zat ik toch in een bos, zonder die ellende van kampen bouwen en zo. Ik
heb dat altijd bewonderd: mensen die werelden scheppen zonder bewegen.
De zwarte poort
Mijn ingebeelde broer heette Angelo. Waarschijnlijk had dat toch een of andere
theologische inslag. Maar ik noemde hem ook ‘mijn Sterrebroer’. Ik ging er echt ver
in. Te ver zelfs: ik zette een extra bord voor hem op tafel, werd kwaad als iemand op
zijn stoel ging zitten, kwam te laat omdat de tas van mijn broer nog niet klaar was,
maakte ruzie op school als de leraar hem over het hoofd zag. Hij leefde echt.
Ik was vier of vijf toen ik mijn Sterrebroer voor het eerst heb ontmoet. We waren op
reis in Trier. Er staat daar een heel grote Romeinse ruïne, de Porta Nigra: een poort,
zonder muren, zwart geblakerd door de vervuiling. Ik vond dat een heel spannende
plek. Ik ben toen mijn ouders zeer lang kwijt geweest. Is het daar en op dat moment
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dat ik hem uitgevonden heb? In ieder geval heb ik op die reis voor het eerst concreet
met hem gebabbeld. Mijn pa vertelde dan over de Romeinen en over wat die
allemaal deden en ’s nachts vertelde ik dat opnieuw aan hem. Alles wat ik wist, gaf ik
gewoon door. Ziedaar de pedagoog in mij.
Hoe hij eruit zag weet ik niet meer. Misschien leek hij op mij, maar dat weet ik niet. Ik
herinner wel, dat hij het altijd eens was met mij. We hadden nooit discussie of ruzie.
Ik vond een bepaalde fiets mooi. Hij ook. En hij was in exact dezelfde dingen
geïnteresseerd. Dus hij luisterde ook graag als ik ’s nachts vertelde over de Grieken
en de Romeinen en de middeleeuwen. Uren aan een stuk. En mijn pa kon meteen
checken of de les was toegekomen natuurlijk.
Mijn ouders hebben nooit geprobeerd hem uit mijn hoofd te praten. Waarschijnlijk
had mijn pa er vroeger ook een. Ik zal hem dat eens moeten vragen. Na een tijd
hoorde hij er ook echt bij. Dan vroegen ze: “En hoe is het met Sterrebroer?” “Goed.
Goed.” En dan vertelde ik wat hij allemaal gedaan had.
Waanzin
Alleen mijn grootmoeder werd er soms paniekerig van. Die dacht dat ik zo zot was
als een achterdeur. Het was dan ook een vreemde combinatie: ik zat voornamelijk op
een stoel. Te praten. Met iemand die er niet was.
Ik had wel soms problemen om mijn fantasie te volbrengen. Op een bepaald moment
was touwtjespringen bijvoorbeeld mode in het college en ik wou dat dan thuis met
Sterrebroer doen in onze tuin. Dan bond ik een eind van het touw aan de regenbuis
en ik draaide het touw en in mijn hoofd sprong er dan echt iemand over. Maar
omgekeerd was het veel complexer. Dan was het veel moeilijker om mijn fantasie uit
te voeren en sprong ik maar over een liggend koord. Toen hebben ze zich wel even
zorgen gemaakt.
Ik denk dat mijn Sterrebroer tot mijn twaalf of dertien jaar is meegegaan. En dan, op
een bepaald moment, was hij weg. Ik had er niet bewust voor gekozen. Hij was
gewoon weg. Ik weet niet goed waarom hij zo lang mee gegaan is. Was het een
voorbode voor wat ik nu doe? Misschien. Maar op die leeftijd had ik niets met
theater. Op mijn achttiende heb ik hem nog eens ritueel doen verdwijnen, omdat ik
dacht: nu is het echt genoeg. Ik heb hem in de zee gesmeten. Dat leek me het beste.
Maar ik ben niet waanzinnig hoor.
Fantasie redt je, als de realiteit het niet toelaat. Dat heeft niets met waanzin te
maken. Dat is gewoon een zeer slimme overlevingstactiek van de mens. Een
klassieker is De geverfde vogel van Kozinski. Dat gaat over een jongetje dat in ‘4012
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‘45 rondloopt en dat met zijn kinderogen alle verschrikkingen ziet. Hij komt langs
kampen, ziet transporten, ziet doffe ellende, maar doordat hij die niet kan begrijpen,
ziet hij het allemaal als een soort eeuwigdurend spel. En hij moet soms ook een
andere draai geven aan zijn fantasie, omdat hij bijvoorbeeld mensen ziet die echt pijn
hebben en echt huilen.
In mijn verhaal zijn er de neen-zeggers, die neen zeggen tegen alles - spijtig genoeg
zien we die ook heel dikwijls rondom ons - en zij gooien met stenen. Volwassenen
denken dan aan politiek, oorlog, rellen. Maar voor de kinderen telt vooral: boven is
het gevaarlijk en beneden waant Noah zich veilig. Maar eigenlijk zit hij daar ook
gevangen. Hij moet eruit om zijn familie te gaan reden. En dan duikt zijn Sterrebroer
op, die hem vooruit stuwt tot hij uiteindelijk durft te gaan. Ik zou het leuk vinden als er
kinderen naar buiten gaan met de gedachte ‘ik zou ook graag zo’n broer hebben’. Ik
zou het tof vinden dat ze Sterrebroer graag zien.
Op 31 augustus, de dag voor 1 september, ben ik het verhaal gaan voorlezen aan de
echte Noah. En hij vond het zeer goed. Hij had alleen een paar notes - dat woord
heeft hij dan gehoord van zijn ma. Hij was heel blij dat de goeie gewonnen hadden,
maar hij vond het toch heel jammer dat Sterrebroer wegging. Hij begreep dat Noah
alleen verder kon, maar hij had het er toch moeilijk mee.
Los tegen de muur
Ik maak voorstellingen waarin mensen op een piek geduwd worden, tot ze
onverbiddelijke keuzes moeten maken. Ik hou ervan als figuren met volle
verantwoordelijkheid kiezen voor een plan. Dat bewonder ik. Ik wil helden zien, zelfs
al doen de helden verkeerde dingen. Je zal bij mij zelden iemand zien die zot of zat
is. Wie dronken is, is niet verantwoordelijk en wie geestesgestoord is ook niet.
Tijdens een repetitie werk ik graag met zogenaamde sessies. Dat is eigenlijk het
tegenovergestelde van een improvisatie, want ik vind improvisatie vrijblijvend. Het
wordt gezien als een oefening of een repetitie. Ik hou van improvisatie zoals
jazzcomponisten dat doen: geregistreerd, meteen voor echt. En je kiest de beste
takes. Als ik sessies doe, dan lijkt dat van ver op een improvisatie, maar eigenlijk is
het een echte voorstelling. Ik onderbreek niet, het zaallicht gaat uit, er is muziek en ik
wil dat iedereen gedecideerd is. We wandelen niet zoekend binnen. Dat heeft ook te
maken met die onverbiddelijkheid die ik wil zien. Ik wil mensen zien die los tegen de
muur slaan en niet: een beetje langs de muur schuren. Half geschoten is altijd mis.
Hoe hard mijn personages ook zijn, je moet ze bewonderen omwille van hun lef.
13
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Ik heb graag mensen die zich verliezen in dingen. Daar heb ik bewondering voor:
jezelf verliezen. Wars van. Daarom heet mij compagnie ook NUNC. Je denkt niet aan
morgen en niet aan gisteren. Ik zeg dat ook dikwijls tegen mijn spelers: “Ge kunt de
volgende scène niet voorbereiden en de vorige kunt ge niet meer corrigeren. Hou u
daar niet mee bezig.”
Dat geld ook voor auteurs die ik graag lees of componisten die ik graag beluister.
Schubert! Ik vind dat een fantastische figuur! Zelfs met een longontsteking blijven
spelen. Doodziek zijn en toch maar volhouden. Beethoven ook. Wie houdt het
vandaag de dag nog vol om negen symfonieën te schrijven, terwijl niemand je werk
apprecieert. Je zou toch denken dat je stopt na twee of drie. Dan gaan we maar bij
Volvo werken. Niks daarvan! Kus mijn kloten, denkt hij.
Ik zocht voor Sterrebroer naar frisse spelers, snelle spelers. Wild moet ik ze hebben.
De magie tussen Pieter en Michaël is enorm. Al van bij de eerste tekstlezing. Er
gebeurde iets. Ze klikken in mekaar. Ze zouden broers kunnen zijn.
Sneeuwwitje en batman
Vormelijk is er niet zozeer een lijn te trekken in mijn werk. De vorm is voor mij een
gevolg van het verhaal en niet andersom. Ik heb geen idee van de vorm als ik schrijf.
De schrijver is echt een andere figuur in mij. Ik noem hem daarom ook altijd de
schrijver uit Krakau. De eerste repetitiedag verhuist hij terug naar Krakau en heeft hij
niets meer met ons te maken.
Ik wil altijd met een volledig script beginnen aan de repetities. Het is al lastig genoeg
voor een speler om zijn personage te vinden. Voor mij moet een acteur niet kunnen
schrijven. Je moet je spelers niet extra belasten. Het is allemaal al spannend
genoeg.
Ik heb vorig jaar, net voor het schrijven, twee weken met de klas van Noah gewerkt
om hen te leren kennen. Om te weten: wat vinden jullie grappig? Wat zien jullie
graag? Wat begrijpen jullie? Ik heb met hen toneeltjes gemaakt en dan mochten ze
kostuums meebrengen.
Eerst krijg je dan de voorgekauwde verbeelding: allemaal sneeuwwitjes en batmans.
De tweede dag heb ik gevraagd om te wisselen van kostuum. Alle prinsessen
werden batman en de batmans werden prinsessen. Dat vonden ze al helemaal te
gek. Die eerst dag kon je niet spreken van kostuums, zoals in het theater, want ze
trokken gewoon kleren aan die ze zelf gekozen hadden. Ze bleven gewoon dezelfde
persoontjes. Maar als batman een jurk kreeg en de cowboy werd Robin Hood, dan

14
14

zag je opeens weer die ouderwetse magie van het theaterkostuum. Dan stonden ze
ineens anders en liepen ze anders en spraken ze anders.
Fantasie is een middel. Tot rust, tot bevrijding, tot actie. Het is de droom die ons in
revolte doet komen. Fantasie vult de werkelijkheid aan, maar als het mag de realiteit
niet overnemen. Het is essentieel voor mij dat Noah naar boven gaat en dat
Sterrebroer dan verdwijnt. Het is ook essentieel voor mij dat Noah beseft dat hij zijn
ouders bevrijd heeft. Helemaal zelf. Zonder Sterrebroer.

15
15

Een tekstfragment
Noah:

Wie ben jij?

Sterrebroer:

Ik ben jouw broer.

Noah:

Maar ik heb geen broer.
Jij bent een neen zegger, en ik laat mij niet opsluiten.

Sterrebroer:

Dat hoeft ook niet, want ik ben je broer, je Sterrebroer.

Noah:

Een Sterrebroer? Pff, wat is dat nu?

Sterrebroer:

Dat ben ik. Ik ben de broer die je zo hard gewenst en gewenst
hebt.

Noah:

Ben jij mijn broer die ik zo hard gewenst en gewenst en
gewenst heb?

Sterrebroer:

Ik ben er en ik zal er altijd zijn.

Noah:

Jij bent mijn Sterrebroer? Ik heb een broer.

Sterrebroer:

Ik ook, en dat ben jij.

Noah:

Ik ben een broer.

Sterrebroer:

En ik ook.
Jij hebt mij uitgevonden.
In je hoofd.

Noah:

Dus jij bent niet echt.

Sterrebroer:

Voel maar.

Noah:

Maar ik kan je voelen, dus je bestaat.

Sterrebroer:

Natuurlijk besta ik.

Sterrebroer.

Jij hebt iemand nodig en hier ben ik.

Noah:

En jij gaat bij mij blijven? En niet neen, neen , neen zeggen?

Sterrebroer:

Neen, neen, neen ik ga ja, ja, ja zeggen.
Wij gaan samen blijven.

Noah:

Ga jij samen blijven met mij?

Sterrebroer:

Ja.

Noah:

Dan ga ik ook samen blijven met jou.

Sterrebroer:

En ik ga samen blijven met jou.

Noah:

Wij gaan samen blijven met ons.

Sterrebroer:

Wij zijn samen ons en dus zijn we samen wij.

Noah:

Dus jij bent mijn uitgevonden broer en jij blijft bij mij?

Sterrebroer:

Helemaal juist
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NAPRATEN OVER STERREBROER
Vaak is het moeilijk om te antwoorden op de vraag ‘En? Wat vonden jullie ervan?’
Dikwijls kom je niet verder dan ‘leuk’ of ‘saai’, maar zo’n antwoord vertelt eigenlijk
weinig tot niets. Het is veel interessanter om via allerlei omwegen te weten te komen
wat de leerlingen dachten en voelden tijdens verschillende momenten in de
voorstelling. Door dat soort gesprekken ontdek je ook hoe iedereen op een heel
andere manier naar de dingen kijkt.
Begin met een tekenopdracht.

Maak een tekening over de voorstelling. Hou de

uitwisseling (commentaar geven, natekenen) tussen de leerlingen onderling zo
beperkt mogelijk. In zo’n tekening geeft elk kind zijn eigen visie weer, zonder er
meteen woorden aan te moeten geven. Waarschijnlijk staan voor het ene kind de
acteurs centraal, een ander tekent misschien een denkbeeldig bos, nog een ander
heeft meer oog gehad voor de theaterspots. Alle tekeningen samen geven een mooi
totaalbeeld.
•

Bespreek elkaars tekeningen. Zijn er dingen die je klasgenoten hebben
vastgelegd die je zelf niet hebt gezien of die je vergeten was?

•

Welke scène vond je het leukst? Waarom? Heb je scènes onthouden die
triestig waren? Of die je boos maakten? Waarmee je erg moest lachen?

•

Waren er dingen die je niet begreep?

•

Wat vind je het belangrijkste moment in de voorstelling? Waar ging het
volgens jou over?

•

Wat voor jongen is Noah? Probeer hem zo precies mogelijk te beschrijven.
Hoe ziet hij eruit. Hoe beweegt hij? Hoe praat hij? Hoe is zijn karakter? Wat
zijn zijn hobby’s? Waar ligt hij wakker van? Zou je zijn vriend(in) willen zijn?
Herken je iets van jezelf in Noah? Noah verandert een beetje doorheen het
stuk. Wat gebeurt er met hem? Heb je zelf ook al dingen meegemaakt die je
veranderd hebben?

•

Wie zijn de neen-zeggers denk je? Kom je zelf ook wel eens neen-zeggers
tegen in je eigen leven? Of op televisie? Wat doe je ermee? Gehoorzaam je
of kom je in opstand? Of weet je hoe je ze kan veranderen in ja-zeggers?

•

Wie is Sterrebroer? Kan je hem net zo gedetailleerd beschrijven als Noah
(uiterlijk, karakter, hobby’s)... Soms was Sterrebroer er wel, soms niet. Waar
gaat hij dan naartoe?

•

Bestaat Sterrebroer echt voor jullie? Voor Noah? Voor de familie van Noah?
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•

Heb je zelf een vriend of een broer of zus, die niemand anders kan zien? Hoe
ziet die er dan uit voor jou? Wat voor karakter heeft die? Waar babbelen jullie
dan over? En wanneer heb je die het meest nodig?

Schrijfopdracht: schrijf een brief naar jouw eigen Sterrebroer of Sterrezus. Wat zou je
hem/ haar willen vertellen of vragen?
Schrijfopdracht: bedenkt een verhaal waarin jij en jouw Sterrebroer de hoofdrol
spelen.
Knutselopdracht: maak een (theater)kostuum voor jouw Sterrebroer of -zus. Je moet
je zeker niet laten leiden door de kledij van Sterrebroer in de voorstelling. Teken het
kostuum eerst op papier. Zoek thuis verkleedkleren die lijken op jouw ontwerp,
decoreer ze en stel zo jouw droomkostuum samen. Trek het pak zelf aan. Hoe voel
je je in jouw Sterrebroerpak? Organiseer een modeshow van Sterrebroers en –
zussen.

•

Noah maakt voortdurend filmpjes van zijn familie. Waarom doet hij dat? Hou
je zelf van familiefoto’s en –films? Waarom wel? Waarom niet?

Spelopdracht: hier kan je een vervolg bedenken op de opdracht ‘fotoalbum’. In plaats
van te vertrekken vanuit foto’s uit tijdschriften, kunnen de leerlingen vertrekken van
echte familiefoto’s (geposeerde foto’s of foto’s van typische gezinssituaties zoals een
verjaardagsfeestje, vakantie met de tent, barbecue, kerstmis... ). Eerst gaat het puur
om imitatie. Zo natuurlijk mogelijk nadoen van wat er op de foto staat. Daarna
kunnen ze zelf situaties bedenken die almaar gekker worden.. Het is ook leuk om de
foto telkens even tot leven te laten komen.

•

Wat gebeurt er op het einde van de voorstelling? Zou Noah zijn ouders gered
hebben als Sterrebroer er niet was geweest? Waarom wel of waarom niet?
Waar gaat Sterrebroer op het einde naartoe? Vind je het einde mooi? Is het
een gelukkig einde of word je er triest van?
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fABULEUS
“fABULEUS wil artistiek uitblinken, maar schuwt ook het experiment niet. Het werkt in
de traditie van repertoireteksten en klassieke choreografische talen, maar
demonstreert evengoed een grote honger naar vernieuwing. Met die mix bereikt
fABULEUS een groot publiek.” (uit het Juryrapport Vlaamse CultuurPrijzen 2008)
fABULEUS 15!
Al 15 jaar biedt fABULEUS jonge mensen een professioneel kader om theater- en
dansproducties te maken. Jong theater- en danstalent - zowel jongeren als
jongprofessionelen - en meer ervaren makers werken er samen. De creaties worden
gepresenteerd aan een ruim publiek, met speciale aandacht voor jongeren en
kinderen. Dat deze investering in jong talent wel degelijk rendeert, blijkt uit het
intussen groot aantal jonge mensen die als speler, danser, maker, dramaturg of
vormgever vanuit of via fABULEUS naar opleidingen en andere gezelschappen en
culturele contexten in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten zijn doorgestroomd.
Maar even belangrijk vinden we de unieke ervaring die al deze jongeren opdoen, ook
als die uiteindelijk niet tot een artistieke carrièrekeuze leidt. Op 15 jaar tijd creëerde
fABULEUS in totaal meer dan zestig producties.
HISTORIEK IN 15 SLEUTELDATA
1995

Eerste officiële fABULEUS-productie ’t Barre Land

1998

Eerste dansproductie Ego Sublimo

2000 Meisje Niemand, eerste productie in vorige thuisplek Molens van Orshoven
2000 Eerste jonge-makersproductie Mijn benen zijn al lang maar de wereld staat op
stelten
2003 Eerste projectsubsidie dans van Vlaamse Gemeenschap voor Eros Flux en
begin subsidies stad Leuven en provincie Vlaams-Brabant
2003

Lichtpuntprijs

2004

Projectsubsidie dans voor Instant Karma en theater voor Johnnieboy

2004

Projectsubsidie jeugd voor Lilium, inclusieproject

2004 Nominatie 1000Watt-prijs voor Dromen hebben veters, tevens
openingsvoorstelling van Tweetaktfestival Utrecht
2005

Projectsubsidie theater voor Wolfsroedel

2005

Eerste nominatie Vlaamse CultuurPrijzen
November 2005: fABULEUS viert 10-jarig bestaan met livecompilatie.
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2006

Start structurele subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

2008 Tweede nominatie Vlaamse CultuurPrijzen, winnaar… Randi De Vlieghe; We
dance to forget opent Tweetaktfestival 2008
2010

fABULEUS wordt Leuvens stadsgezelschap en verhuist naar het Openbaar
Entrepot; PITSERS speelt op Szene Bunte Wähne in Wenen

15 jAAR MAKERS EN ARTISTIEKE MEDEWERKERS
Alexandra Broeder, Alexandra Meijer, Andros Zins-Browne, Annelore Stubbe,
Alexandre Lyra Leite, Benjamin Van Tourhout, Caroline D’Haese, Christophe
Lequesne, Dirk De Lathauwer, Edith Goddeeris, Eelco Smits, Els Van Steenberghe,
Filip Van Huffel, Goele Van Dijck, Gunther Samson, Ilythyia de Lignière, Iris Bouche,
Jef Van gestel, Jeroen Lenaerts, Joke Laureyns, Karolien Verlinden, Koen De Preter,
Koen Monserez, Kwint Manshoven, Leen Roels, Lenneke Rasschaert, Maarten Van
Ingelgem, Manolito Glas, Maria Ibarretxe, Marie-Ange Gillis, Marie-Anne Schotte,
Martin Valcke, Michiel De Malsche, Mike Alvarez, Natascha Pire, Nico Sturm, Peter
Anthonissen, Randi De Vlieghe, Roos Van Vlaenderen, Remco Vandamme, Ruth
Bastiaensen, Ruth Joos, Sandy Williams, Sidi Larbi Cherkaoui, Sophie Beyne, Sofie
Palmers, Stef Lernous, Steven Beersmans, Thomas Devens, Tom Struyf, Victor
Peeters, Vital Schraenen, Viola Vandomme, Wanda Eyckerman, Wannes Deneer,
e.v.a.

Op www.fabuleus.be vindt u nog veel meer informatie over producties, over
medewerkers, over werkprocessen, foto’s, blogs, andere lesmappen
enzovoort.
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