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Inleiding
“Er is een ontzettende wil om deze voorstelling te maken. Het is uiteindelijk allemaal niet
evident. De spelers moeten zingen, dansen, acteren. Eigenlijk moeten ze zich
voorbereiden alsof ze naar de Olympische Spelen gaan.” (Koen Monserez, regisseur)
Leuven, november 2007
In het najaar van 2006 organiseerde het Leuvens theater- en dansgezelschap fABULEUS
audities voor een muziektheaterproject, een genre waar het zich tot dan toe nog nooit aan
gewaagd had. De inzet was het stuk Candide, het verhaal van Voltaire, dat op weergaloze wijze
op muziek werd gezet door de Amerikaanse componist Leonard Bernstein (vooral bekend van
de musical West Side Story). Regisseur Koen Monserez raakte al in zijn tienerjaren verknocht
aan de muziek van Bernstein: “Het was zijn passie, hoe hij die muziek tot leven bracht, die
ervoor gezorgd heeft dat ik daar ooit iets mee wilde doen.” Tijdens die eerste auditiedagen
besefte niemand wat een titanenwerk lag te wachten. De creatie van Candide werd een groots
avontuur, een muzikale rollercoaster.
Binnenkort presenteren we u het eindresultaat. We zijn er bijzonder trots op. Al is het maar
omdat de 12 spelers (tussen 15 en 27 jaar) het voorbije jaar tot het uiterste zijn gegaan om dit
stuk, dat in zijn volledige versie twee uur en vijftig minuten duurt, te kunnen brengen. Met hun
twaalven zetten ze zo’n twintig hoofdpersonages neer en een stuk of honderd
nevenpersonages. Onder de begeleiding van onze geweldig flexibele pianist banen ze zich een
weg door de partituur van Bernstein die op een briljante manier de meest uiteenlopende
muziekgenres samenbracht. De opdracht voor u en uw leerlingen is eenvoudig: leun achterover
en laat u raken door de mooie waanzin van dit stuk, van dit hele project.
Deze lesmap kan u helpen het theaterbezoek nog boeiender en aangenamer te maken. Het is
zeker geen overbodige luxe om de voorstelling vooraf en ook nadien te kaderen. Het is veel
interessanter om uw leerlingen in de klas aan het woord te laten, dan erop te rekenen dat ze hun
ervaringen spontaan zullen uitwisselen buiten de lesuren. Daarom geven we in deze bundel een
paar aanzetten voor klasgesprekken en een heleboel achtergrondinformatie over het
werkproces en fABULEUS, over Voltaire en Bernstein, over de muziekstijl enzovoort.
Gehaaste leerkrachten die hopeloos achter staan op hun leerplan, vinden vooraan LAST
MINUTE informatie. Daarmee moet u in staat zijn in een mum van tijd de meest elementaire
informatie aan de leerlingen mee te geven.
We zijn altijd benieuwd naar reacties op onze voorstellingen. Op de website www.fabuleus.be
kan iedereen zijn bedenkingen kwijt (eventueel naar aanleiding van de nabespreking). Je kan
ook mailen naar info@fabuleus.be of een ouderwetse brief sturen naar fABULEUS,
Stapelhuisstraat 15, 3000 Leuven.
Veel plezier!
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LAST MINUTE
“Wij zijn zelf het decor en we maken zelf de sfeer. We zijn alles.” (Jonas, speler)
Het gezelschap
fABULEUS is een Leuvens gezelschap dat sinds 1995 dans- en theaterproducties maakt voor
én door jongeren. Voor de creatie doen ze beroep op professionele theatermakers of
choreografen. Daarnaast is fABULEUS een werkplaats aan jonge makers die doorstromen uit de
jongerenwerking of die net zijn afgestudeerd. Voor Candide nam Koen Monserez de eindregie
voor zijn rekening en Martin Valcke de muzikale regie. Het spelersteam van Candide is een
mooie mix tussen jongeren die nog niet professioneel zijn of die juist op de drempel staan van
het professionele leven, en mensen die al een aantal jaren bezig zijn.
Candide
In 1759 publiceerde de Franse schrijver Voltaire het verhaal Candide: een soort roadmovie
avant la lettre over een naïeve jongen die na een reeks afschuwelijke avonturen tot de
vaststelling komt dat de grote theorieën over het leven hem geen stap verder hebben geholpen.
Precies tweehonderd jaar later schreef de Amerikaanse componist Leonard Bernstein muziek bij
het verhaal. Het werd een musical die meer moest zijn dan louter show en entertainment. De
partituur van Bernstein is net zo grillig als het verhaal van Voltaire. Het is een smeltkroes van
verschillende muziekstijlen, waarmee hij kritiek levert op de muziekgeschiedenis en er tegelijk
zijn liefde aan verklaart. Regisseur Koen Monserez begon dit project in de eerste plaats uit
fascinatie voor de muziek van Bernstein. Dankzij de muziek leerde hij het verhaal van Voltaire
kennen. De essentie van Candide wordt verwoord aan het einde van de voorstelling. Life is
neither good nor bad. Life is life. Good and bad and joy and woe are woven fine. De laatste
scène (Make our garden grow) is een oproep om de concrete omstandigheden die zich
aandienen ter harte te nemen.
Wat kan u verwachten?
Koen Monserez: “Het is echt muziektheater. Bij musical verwacht je een vrij exuberant gespeeld
verhaal dat onderbroken wordt door liederen die met veel choreografie en licht uitgevoerd
worden. Dit is heel eenvoudig. Alles wordt door de spelers gespeeld. Het is een soort levend
organisme, een levend beeldhouwwerk.”
De versie van Candide die fABULEUS opvoert, is een herwerking van John Caird uit 1999. De
vertaling is van de hand van Koen Monserez en de twee dramaturgen Peter Anthonissen en
Lieselot Mariën. Alleen de songteksten werden niet vertaald. Zij worden in het Engels gezongen.
Hoe lang duurt het?
De schoolvoorstelling duurt twee uur.
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Productiegegevens
Credits
Muziek van Leonard Bernstein.
Nieuwe versie van John Caird, liedteksten van Richard Wilbur
Met toegevoegde liedteksten van Dorothy Parker, John Latouche, Leonard Bernstein, Lilian
Hellman en Stephen Sondheim. Versie van 1999, verhaal van Hugh Wheeler naar Voltaire.
Regie
Koen Monserez
Muzikale regie
Martin Valcke
Spel
Pieter Gyssels, Ruth Debeuckelaere, Valerie Mertens, Annerose Allemon, Annelore Stubbe, Bep
Keersmaekers, Roos Van Vlaenderen, Astrid Ogiers, Hannes Vandersteene, Steve Matterne,
Jonas Van Thielen en Steven Beersmans
Piano
Martin Valcke en Joost Van kerkhoven
Choreografie
Randi De Vlieghe
Dramaturgie
Peter AnthonissenPeter Anthonissen en Lieselot Mariën
Vertaling van het script van John Caird
Koen Monserez en Peter Anthonissen met de hulp van Lieselot Mariën
Kostuums
Raïssa Hans
Decor
Agatha Wlodarska, Lien Wauters en Dorus Danneels
Lichtontwerp
Vital Schraenen
Techniek
Tom Philips
Zangcoaching
Marina Smolders, Greet Steeman en David Davidse
Productieleiding
Filip Bilsen en Veerle Van Schoelant
Productie
fABULEUS
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Op het eerste zicht
“Verwacht maar iets heel overweldigends. Je moet heel veel slikken en slikken en daarom
zal je je misschien wel eens verslikken.” (Bep, speler)
Een voorbereiding op een theaterbezoek hoeft niet ontzettend veel tijd in beslag te nemen,
maar is wel belangrijk. Dikwijls verschijnen er klassen op schoolvoorstellingen die geen flauw
idee hebben of ze naar een dans- of een theatervoorstelling komen kijken of naar een film, die
compleet uit de lucht vallen wanneer ze horen dat er jongeren op scène zullen staan, laat staan
dat ze ooit gehoord hebben van het gezelschap fABULEUS. Op die manier kan het een pak
langer duren eer ze hun draai vinden in het stuk.
Het belangrijkste doel van de voorbereiding is de leerlingen nieuwsgierig en enthousiast maken.
Dat kan eenvoudigweg door de poster van de voorstelling in de school op te hangen en de
leerlingen erop te wijzen dat die er hangt (meestal heeft het cultuurcentrum genoeg exemplaren
en anders kan je ze ook bij fABULEUS krijgen. U vindt overigens dezelfde afbeelding op de kaft
van deze lesmap). Een meer uitgebreide voorbereiding kan ervoor zorgen dat uw leerlingen zich
betrokken voelen bij de productie of dat ze iets doelgerichter gaan kijken. Anderzijds is het zeker
niet de bedoeling dat u elke confrontatie op voorhand wegzalft.
Wanneer uw klas nauwelijks ervaring heeft met theatervoorstellingen, is het niet slecht om een
korte babbel te organiseren over eerdere theaterervaringen en over wat zij verwachten van een
goed theaterstuk. In één moeite kunnen de codes van het theater nog eens aan bod komen.
Aan de hand van de verdere teksten en vragen in deze brochure kan u de discussie verdiepen
(vooral achteraf).
Wat je in het geval van Candide op voorhand best mag weten:
•

Het is een theatervoorstelling waarin de muziek net zo belangrijk is als het verhaal. De
twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

•

Het is een verhaal van de achttiende-eeuwse schrijver Voltaire, dat tweehonderd jaar
later op muziek werd gezet door Leonard Bernstein, de componist van West Side Story.

•

De songs zijn heel uiteenlopend van aard en ze worden in hun oorspronkelijke
Engelstalige versie gezongen. In de boventiteling krijg je die Engelse tekst ook te lezen.

•

De voorstelling duurt lang, maar het verhaal gaat zo snel, het is zo avontuurlijk, absurd
en grappig dat je nauwelijks de kans zal krijgen om op je klok te kijken.

•

Op scène staan een pianist en twaalf jongeren (15-28 jaar) met verschillende
achtergrond. Sommigen hebben meer zangervaring, anderen zijn veeleer getraind als
acteur. Sommigen zijn al professioneel aan de slag, anderen zijn daar (nog) niet aan toe.

Voorbeeldvragen en opdrachten
•

Wie komt er nooit spontaan een theater binnen? Waarom? Wie wel? Wat voor
voorstellingen? Wie stond er zelf al eens op het podium?

•

Waarom is het evidenter om klasgenoten in de bioscoop tegen te komen dan in het
theater?

•

Wat verwacht je van een goede voorstelling?
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•

Bekijk de poster van de voorstelling (of het promokaartje of de afbeelding op de kaft van
de lesmap). Wat zie je allemaal? Vind je het beeld van de poster aantrekkelijk? Zou je uit
jezelf naar de voorstelling gaan kijken, wanneer je de poster op straat zou zien?

•

Wat valt je op aan de poster?
Er staat ontzettend veel tekst op. Over heel de wereld zijn er bureaus die de
auteursrechten van het werk van Leonard Bernstein nauwgezet opvolgen. Het is voor de
erfgenamen van Bernstein erg belangrijk dat elke nieuwe enscenering min of meer trouw
blijft aan het origineel. Daarom is het bijvoorbeeld onmogelijk om een ingekorte versie
van Candide op te voeren. Alle nummers moeten integraal gebracht worden. En om
dezelfde reden is het belangrijk dat alle rechthebbenden op de poster vermeld staan.
Daarom heeft fABULEUS ervoor gekozen een tekstposter te maken in plaats van een
afbeelding centraal te zetten.

•

Zijn er bepaalde woorden die je niet begrijpt? Wat betekent ‘choreografie’? Wat zou
‘muzikale regie’ inhouden? Of dramaturgie?

•

Wie heeft er al ooit van Voltaire gehoord? Wie van Leonard Bernstein? (zie verder)

•

Wie is er al ooit naar een musical geweest? Wat verwacht je van een musical?

•

De makers kiezen bewust niet voor het woord
‘muziektheaterproductie’. Wat is het verschil, denk je?

‘musical’,

maar

voor

Jonas (speler): “Het is muziektheater in de zin dat het een perfecte symbiose is tussen
muziek en theater. Het heeft niet de musicalkitsch van de grote decors en de
massadansen. En dat vind ik heel goed.”
Hannes (speler): “Is het opera, is het musical, is het muziektheater? Die grenzen liggen
binnen die terminologie eigenlijk al niet vast en in Candide al zeker niet. Zoals het nu is,
plaats ik het toch onder de noemer van musical, maar het blijft heel moeilijk om te
definiëren wat het precies is.”
Koen (regisseur): “Alles wordt door de spelers gespeeld. Er is nauwelijks decor, zij zijn
het decor met hun twaalven. Het is een soort levend organisme, een levend
beeldhouwwerk. Zij maken de beelden gaandeweg door de voorstelling. En dat klopt veel
beter. Als je de grote ensceneringen van Candide bekijkt, zie je altijd ontzettend veel
decorwissels waardoor het de snelheid verliest die zowel Bernstein als Voltaire voor
ogen hadden. En dat doen wij nu net niet, wij proberen een dynamiek te ontwikkelen die
veel sneller is.
Steve (speler): “De muziek is oorspronkelijk klassieke muziek, maar wij brengen hem niet
zo. De mensen gaan dus niet het gevoel hebben dat het een opera is voor het
‘hoogstaande volk’.”
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De passie van Koen Monserez
“Soms zeg ik dat het totaal absurd is. Soms weet ik zelf maar met moeite wat ik aan het
doen ben. Het is teksttheater maar er is ook heel veel muziek en ook een beetje dans.
Meestal is het heel grappig maar soms sluipt de tragiek er in. Het is een heel wervelende
voorstelling!” (Ruth, speler)
Hoe een hecht ensemble tot stand kwam
Het verhaal van de Candide van fABULEUS begint bij Koen Monserez. Als tiener zag hij op
televisie Leonard Bernstein aan het werk, die Candide dirigeerde. “Het was de passie van
Bernstein, hoe hij die muziek tot leven bracht, al dirigerend en de zangers coachend, die ervoor
gezorgd heeft dat ik daar ook ooit iets mee wilde doen,” aldus Koen. In gesprek met fABULEUS
werd Koens’ droom werkelijkheid.
Candide bleek het uitgelezen materiaal om te ensceneren met zo’n jonge ploeg. Voltaires
oorspronkelijke boek (en ook Bernsteins bewerking ervan) gaat over een jongeman die van zijn
ouders en zijn huisleraar Pangloss een wereldbeeld heeft meegekregen dat niet met de
werkelijkheid strookt. Wij leven in “de beste van alle mogelijke werelden”, aldus Pangloss.
Hoewel Candide als een hond van huis wordt weggejaagd en de wereld rondom hem hoe langer
hoe meer op een nachtmerrie lijkt, houdt hij naïef vast aan die opvatting. Pas helemaal op het
eind komt Candide tot andere inzichten en een eigen levensontwerp. Zeker wanneer je het
vertolkt ziet door zo’n jonge mensen als bij fABULEUS, blijkt Candide - onder meer - over
zelfwording te gaan: over je wortels losmaken en je eigen weg uitstippelen.
In een eerste fase van het werkproces, in het voorjaar van 2006, werkte Koen rond Candide met
studenten van de afdeling Podiumkunsten van het Lemmensinstituut. Van zijn aanvankelijke
idee om Candide met volledig orkest te ensceneren, stapte hij toen af. Niet alleen omwille van
de haalbaarheid, maar ook omdat hij enkel pianobegeleiding bij de zangstemmen ontroerender
vond.
In de herfst van 2006 vonden audities plaats. Van meet af aan stond het vast om zowel naar
spelers als naar zangers op zoek te gaan – waarbij de spelers zouden zingen en de zangers ook
zouden spelen. Een ander opzet was om de groep enerzijds uit jongeren en anderzijds uit jonge
professionelen samen te stellen. Niet in het minst omdat Candide technisch een moeilijke
opdracht is. De uiteindelijke cast bestaat uit twaalf mensen (onder wie vier jonge
professionelen), van wie sommigen veeleer een spel- en anderen veeleer een zangachtergrond
hebben. Zij krijgen op scène het gezelschap van één live muzikant, die de pianoversie van
Bernsteins partituur speelt en continu de interactie met hen aangaat.
Het werk aan de voorstelling begon eind oktober 2006. De eerste maanden ging veel tijd naar
zangrepetities en collectieve spelimprovisaties op scènes en personages. Beide stonden voor
Koen Monserez in het teken van de ensemblevorming. De spelers en de zangers dienden een
gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. “Anders krijg je mensen die vanuit twee hoeken komen
en niet genoeg op elkaar betrokken zijn,” legt Koen uit. “Als ze van elkaar moeten leren natuurlijk moeten de spelers van de zangers leren en omgekeerd - krijg je van in het begin een
symbiose die een ensemble vormt. Bovendien, omdat het orkest er niet meer was, wist ik dat de
koorklank heel belangrijk zou zijn. Ze moesten dus niet alleen een ensemble vormen wat spel
betreft, maar ook voor de koorklank. En dat heeft de symbiose alleen nog verstekt, denk ik.”
Voorlopig eindresultaat waren grove, rauwe schetsen, die vooral de humor, de waanzin en het
soms apocalyptische karakter van Candide trachtten te grijpen.

8

Van keurslijf tot avondkleed
Peter Anthonissen, dramaturg: “Op dat moment gingen we er, ietwat naïef, van uit dat het
mogelijk was om ons zeer vrij tot het originele script te verhouden. Dat veranderde toen we
bericht kregen dat de rechthebbenden van Bernstein erop stonden dat we ons stipt en trouw aan
een van de geautoriseerde versies van Candide moesten houden. Aanvankelijk ervoer de hele
ploeg dat nieuws als een domper op het grote enthousiasme en de creativiteit, tot we er de
uitdaging van inzagen.”
Door het knip- en plakwerk van Bernstein en doordat er zowat tien verschillende schrijvers in de
loop der jaren aan Candide werkten, bestaan er meerdere officiële versies van het stuk, die hier
en daar wezenlijk van elkaar verschillen. Uit al die versies kozen de makers de bewerking van
de Britse theatermaker John Caird uit 1999. Anthonissen: “Bij Caird vonden we een aantal
ingrediënten die ons wonderwel deden denken aan pistes die we zelf al hadden verkend: de
zoektocht naar een algehele dynamiek op scène; nachtmerrieachtige scènes die herinneringen
oproepen aan de films van de Amerikaanse cineast Tim Burton; het stilleggen van de actie om
een soort tableaux vivants te creëren; de belangrijke rol die de dans werd toebedeeld
enzovoort.”
Vanaf dat moment werd er telkens in twee etappes aan een scène gewerkt: eerst werd er door
de spelers, als voorheen, collectief geïmproviseerd, waarna Koen Monserez, met het script in de
hand, de mise-en-scène in detail uitwerkte. Koen: “Uit de improvisaties die we tijdens de
allereerste improvisaties gedaan hebben, put ik nu soms nog inspiratie. Als ik vast zit ga ik soms
nog eens kijken naar wat we toen als materiaal hebben aangemaakt. Ook voor Martin, onze
muzikale leider, is improvisatie erg belangrijk. Het onverwachte ervan is juist zo typisch voor
theater.”
Een gevolg van de verplichting één van de geautoriseerde versies van Candide integraal te
ensceneren, is wel dat het geheel van de voorstelling minstens 2 uur 40 minuten duurt. Daar
staat tegenover dat, door de wendingen die het werkproces nam en de prioriteiten die Koen
Monserez zich als regisseur stelde, de Candide van fABULEUS een eigen kleur heeft gekregen.
De spelende, dansende, zingende acteur staat centraal en is soeverein aanwezig op de scène,
aldus Koen. De instant maakbaarheid daarvan staat veraf van de Broadwaytraditie waaruit
Candide stamt. Precies dat maakt – hopen wij – een deel van zijn kracht uit.
Een helse rit, een nachtmerrie, waanzin
Pieter (speler): “Het is voor ons echt een helse rit. We beginnen en het stopt niet meer. Alles
stroomt in elkaar over: eerst een lied, dan een choreografie, dan een scène, dan een tekst. Het
is ook waanzin voor ons om te spelen. Maar dat is net wat de regisseur wou, dus dat komt goed
uit.”
Annelore (speler): “De waanzin die Koen in de voorstelling wil, zit ook in de repetities. Het is echt
waanzinnig. We repeteren van negen uur dertig ’s morgens tot tien uur ’s avonds: spelen,
spelen, spelen, en nog waanzinniger en chaos…”
Steven (speler): “Ik hoorde dat ze aan Kuifje, de musical een jaar gewerkt hebben, maar dan
ook werkelijk een jaar. Wij hebben ook lang gewerkt, maar in het totaal zes weken ongeveer,
gespreid over een jaar. Dat is zo knettergek, dat ik denk dat we die première gaan beleven als
een soort nachtmerrie, een goede nachtmerrie misschien, maar ik kan het bijna niet geloven dat
het daar zal staan. Dat we alles zullen kunnen onthouden. Er zijn maar een beperkt aantal
dingen die je kan onthouden. Normaal gezien is repeteren herhalen en herhalen, maar wij
herhalen niets, wij gaan straight on! (uitbundig gelach) Dat is heel straf. Ik heb het nog nooit
meegemaakt.”
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Roos (speler): “Maar we moeten vertrouwen! We zeggen vaak tegen elkaar dat we er allemaal
keihard voor moeten gaan, hoe waanzinnig dat het ook is. We moeten er nu allemaal onze
schouders onder zetten. Anders zal het zeker niet lukken. En ik denk dat iedereen daar
hetzelfde over denkt. Ik vind het wel heel tof om dat mee te maken.
Annelore: “Ik denk dat je dat gevoel ook meeneemt naar de première. Zo van: we zijn nog niet
helemaal klaar maar we gaan er volle gas voor. De mensen zullen misschien wel voelen dat het
nog niet helemaal af is, maar ze zullen wel verbaasd zijn. Ze zullen volgens mij echt
weggeblazen worden.”
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Synopsis
Het verhaal van Candide laat zich niet zomaar in een paar lijnen samenvatten. Net als een soap
bulkt het van de meest onwaarschijnlijke intriges. Het zou dus best kunnen dat u de draad kwijt
raakt, wanneer u het verhaal probeert te recapituleren met uw leerlingen. Daarom doen we hier
een poging Candides avontuur (in de versie van Bernstein, schrijver Hugh Wheeler en regisseur
John Caird) zo volledig mogelijk na te vertellen.

Act I

verkocht aan een Weense ambassadeur, die haar op
zijn beurt verkocht aan een Portugese jood in
Lissabon die haar tenslotte moest delen met de
Grootinquisiteur. Sindsdien deelt ze de helft van de
week het bed met de Jood en de rest met de
Grootinquisiteur. De twee sloven zich uit voor haar en
overstelpen haar met juwelen. Cunegonde kwijnt weg
van ellende, maar haar fascinatie voor luxe en rijkdom
houdt haar staande (Glitter and Be Gay).

Het best mogelijke leven in Westfalen
Voltaire vertelt een verhaal over 4 jonge mensen. Ze
leiden het gelukkigst mogelijke leven in het kasteel
van baron Thunder-Ten-Tronck in Westfalen:
Cunegonde, de dochter van de baron, haar broer
Maximiliaan, hun bastaardneef Candide en het
aantrekkelijke dienstmeisje Paquette (Life Is
Happiness Indeed).

3 rampen: de schipbreuk, de aardbeving, de
inquisitie

Huisfilosoof Pangloss geeft les in een bijzondere tak
van de filosofie: het optimisme. In zijn lessen toont hij
aan dat ze in de best mogelijke wereld leven (The
Best of All Possible Worlds).

Jacques moet voor zaken naar Lissabon en nodigt zijn
vrienden Pangloss en Candide uit om hem te
vergezellen. Maar onderweg leiden ze schipbreuk en
Jacques verdrinkt. Tot overmaat van ramp wordt
Lissabon door een vreselijke aardbeving getroffen, net
op het moment dat ze een voet aan wal zetten.
Vervolgens worden ze allebei gearresteerd door de
Inquisitie omdat Pangloss koppig volhoudt dat de
Zondeval noodzakelijkerwijs plaatsvond in de best
mogelijke wereld. In de auto-da-fe die daarop volgt,
wordt Pangloss opgehangen en Candide gegeseld
(Auto-da-fé (What a day).
Cunegonde heeft het proces van op de tribune
bijgewoond. Zij stuurt haar trouwe bediende, de Oude
Vrouw, erop uit om Candide te verzorgen en hem naar
haar toe te brengen. Eindelijk is het liefdeskoppel
herenigd (You Were Dead, You Know), maar hun
geluk wordt ruw verstoord door de Jood en de
Grootinquisiteur. De twee ontketenen zo’n razernij in
Candide dat hij ze zonder pardon aan zijn lans rijgt.

Op een dag begluurt Cunegonde Dr. Pangloss die
Paquette in het struikgewas privé-les geeft. Leergierig
als zij is, zet Cunegonde die levensles meteen om in
praktijk met Candide (Oh Happy We). Maximiliaan
betrapt hen in het heetst van de strijd en gaat klikken
bij zijn vader. De baron is uitzinnig van woede. Hij
trapt Candide het kasteel uit en verbant hem uit
Westfalen (It Must Be So).
De gruwel van de oorlog
Halfdood van honger en uitputting, ontmoet Candide
twee militairen die hem inlijven in het Beierse leger dat
zich opmaakt om ten strijde te trekken tegen
Westfalen. Hij deserteert, wordt gepakt en gemarteld,
krijgt gratie van de koning van Beiren en trekt dan
toch mee ten aanval onder de Beierse vlag, maar de
gruwel van de oorlog drijft hem op de vlucht.

De ontmoeting met Cacambo in Spanje

Hereniging met Pangloss in Holland

Ze maken zich zo snel mogelijk uit de voeten. De
Oude Vrouw leidt hen naar Spanje, maar de
plaatselijke bevolking zit niet te wachten op drie
vreemdelingen van wie er één maar één bil heeft (hoe
dat komt, vertelt de Oude Vrouw in een felle discussie
met Cunegonde over wie van hen al het ergst heeft
afgezien). Met een verleidelijke tango en in een mix
van zelfverzonnen Spaans en Spengels draait de
vrouw de stedelingen één voor één om haar vinger (I
Am Easily Assimilated). Candide raakt zelfs goed
bevriend met één van hen, Cacambo. Samen met
hem trekken ze verder om het geluk te zoeken in de
Nieuwe Wereld.

Candide komt in Holland terecht en vindt onderdak in
het ziekenhuis van anabaptist Jacques. Daar vindt hij
Pangloss terug, die geveld is door syfilis. Hij vertelt
Candide dat het Beierse leger het kasteel van
Westfalen met de grond gelijk heeft gemaakt en heel
de familie heeft uitgemoord. Ook Cunegonde werd
vermoord, nadat ze ettelijke keren was verkracht,. “En
toch,” zegt Pangloss, “moet een mens optimistisch
blijven.” (Dear Boy)
Cunegondes liederlijke leven in Parijs, Wenen en
Lissabon
Maar Pangloss heeft het mis. Cunegonde leeft nog.
Ze werd gered door een Beierse kapitein die haar
doorverkocht aan een Franse officier, die haar
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Act II

gaan redden en Candide zal met de rest van het geld
naar Venetië trekken en daar op hen wachten.
Cacambo heeft zijn rug nog niet gekeerd of zijn vriend
is alweer in de problemen. De ongure kapitein
Vanderdendur bedriegt Candide en zeilt snel weg met
diens hele kapitaal, terwijl Candide achterblijft in een
lek roeibootje (Bon Voyage). Hij zwemt moedeloos
naar de kust en komt tot het besluit dat er iets mis
moet zijn met hem én met de wereld in het algemeen
(It Must Be Me).
Daarop gaat Candide op zoek naar een nieuwe
reisgezel. Maar hij staat erop dat die persoon de
ongelukkigste en meest beroerde mens van Suriname
zal zijn. De oude straatveger Martin krijgt de job
(Words, Words, Words).

De geile Gouverneur in Montevideo
De vier zijn aangekomen in Montevideo. Terwijl
Candide en Cacambo zich gaan aanmelden bij het
leger om ten strijde te trekken tegen de jezuïeten,
staan Cunegonde en de Oude Vrouw stil bij de
armzalige levensomstandigheden die hen te wachten
staan. De Oude Vrouw herinnert Cunegonde eraan
dat ze op zijn minst hun vrouwelijke charmes nog
hebben. Die zullen nog van pas komen (We Are
Women).
Candide keert terug met de Gouverneur die als een
blok valt voor Cunegonde. Achter de rug van Candide
verklaart de Gouverneur zijn liefde voor haar (My
Love). Het valt Cunegonde zwaar om Candide te
bedriegen, maar de Oude Vrouw overtuigt haar van
het feit dat een huwelijk met de Gouverneur financieel
bijzonder aantrekkelijk zou zijn. Voor hen allemaal
trouwens. Meer heeft Cunegonde niet nodig om te
zwichten en ze volgt de Gouverneur naar zijn paleis.
Aan Candide en Cacambo vertelt de Oude Vrouw een
leugentje om bestwil: de Inquisitie is hen vanuit
Portugal gevolgd op zoek naar de moordenaar van de
Grootinquisiteur. Candide en Cacambo slaan nog
maar eens op de vlucht.

Opnieuw op zee
Candide en Martin zetten koers naar Marseille.
Onderweg zijn ze getuige van de ondergang van
Vanderdendurs schip en Candide slaagt erin zijn
waardevolle schaap weer aan boord te hijsen. Martin
blijkt de meest pessimistische persoon te zijn die
Candide ooit ontmoet heeft: het perfecte tegengif voor
het zinloze optimisme van zijn leermeester Pangloss.
Onwaarschijnlijke hereniging met Maximiliaan en
Pangloss op een Tunesische galei

De vondst én de dood van Maximiliaan in het
jezuïetenkamp

In Marseille boeken de twee een overtocht naar
Venetië aan boord van een Tunesische Galei. Wonder
boven wonder blijken twee van de roeiers Pangloss
en Maximiliaan te zijn. Beiden zijn opnieuw op het
nippertje aan de dood ontsnapt en allebei zijn ze na
een lange reeks omzwervingen in de Tunesische
gevangenis beland. Candide, Martin, Maximiliaan en
Pangloss komen aan in Venetië (Money, Money,
Money).

Als we tegen de jezuïeten kunnen vechten, kunnen
we ook voor hen vechten, bedenkt Cacambo. Ze
slaan zich een weg door de jungle en komen aan in
het kamp van jezuïeten. Tot Candides opperste
verbazing blijkt Vader Overste niemand minder dan
Maximiliaan te zijn. Hij is net als zijn zus op
miraculeuze wijze aan de dood ontsnapt (Alleluia). Het
geluk is van korte duur, want Maximiliaan ontsteekt in
woede wanneer Candide vertelt dat hij wil trouwen
met Cunegonde. Hij trekt zijn zwaard om Candide te
doden, maar die is hem net voor. Daarop moeten de
twee vrienden weer rennen voor hun leven.

Ontnuchtering in Venetië
Candide huurt een klein palazzo aan het Canal
Grande. Terwijl Pangloss en Maximiliaan zijn geld
verspelen in het casino, gaan Martin en hij op zoek
naar Cunegonde. Die zou intussen in Venetië moeten
zijn; samen met Cacambo. In plaats van zijn geliefde
vindt hij Paquette terug, de kamermeid uit het kasteel
van de Baron, die net als iedereen de meest
afschuwelijke dingen heeft meegemaakt.
Op een nacht vinden ze ook Cacambo terug. Die was
een tijd lang gevangene van de monniken van San
Michele. Zijn deel van de buit is compleet in rook
opgegaan en bij zijn aankomst in Venetië is hij
Cunegonde en de Oude Vrouw uit het oog verloren.
Maar al die tijd is hij wel trouw gebleven aan Candide.
Martins universele pessimisme gaat blijkbaar niet voor
alles en iedereen op.

Het aards paradijs Eldorado
In de wilde tocht die volgt, ontsnappen Candide en
Cacambo ternauwernood aan de verdrinkingsdood en
spoelen ze uiteindelijk aan in een soort aards paradijs,
Eldorado (The Ballad of Eldorado), waar ze een paar
maanden blijven om op adem te komen. Maar hoe
heerlijk ze het daar ook vinden, toch is Candide
ontroostbaar zonder zijn Cunegonde. Ze beslissen
dus om weer te vertrekken en krijgen als
afscheidsgeschenk een gigantische kudde schapen
vol goud en edelstenen. Maar het noodlot slaat weer
meedogenloos toe: nog voor ze aankomen in
Suriname, zijn ze al hun schapen - op twee na verloren.

De volgende nacht is het carnavalsbal in het
Dogepaleis. Candide, Cacambo en Martin zetten hun
maskers op en gaan naar het bal. Ze zijn zeker dat ze
Cunegonde daar zullen vinden (The Venice Gavotte),
maar het grootste deel van de avond wordt hij alleen
maar lastig gevallen door opdringerige vrouwen die
belust zijn op zijn geld. Net wanneer hij de moed wil

Platzak in Suriname
In Suriname beslissen ze uit mekaar te gaan omdat
het voor Candide te gevaarlijk is om terug te keren
naar Montevideo. Cacambo neemt de helft van het
fortuin mee om Cunegonde en de Oude Vrouw te
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opgeven ontmaskert hij de Oude Vrouw én
Cunegonde. Tot zijn afschuw beantwoordt zij al lang
niet meer aan het ideaalbeeld dat hij van haar had
(Nothing More Than This).

neemt hij mee. En Maximiliaan mag op zijn kop gaan
staan, maar hij zal het huwelijk tussen Candide en
Cunegonde niet meer tegenhouden.
De bergen in

In Candides palazzo zakt de temperatuur onder het
vriespunt. Candide weigert nog te spreken met
Cunegonde of met iemand anders. Iedereen zwelgt in
zijn eigen ellende. Alleen Martin probeert de sfeer er
een beetje in te houden (What's The Use), maar
Candide blijft zwijgen.

Natuurlijk volgt het hele huishouden Candide naar de
bergen. Ze beginnen een nieuw leven in een kleine
afgelegen vallei. Vanaf nu moet iedereen werken voor
de kost. Daarop beginnen Pangloss en Martin te
discussiëren of dit nu een happy ending is of niet,
maar Candide maakt meteen korte metten met hun
zinloze gefilosofeer (Universal Good).

Zes koningen de mist in
Op een nacht komt Candide zes koningen tegen die
op de dool zijn zonder land en zonder status. Zij
hebben ontdekt hoe relatief rijkdom en macht zijn en
hebben besloten eenvoudiger te gaan leven (The
King’s Barcarolle). Dat is de boodschap waar Candide
op zat te wachten. Hij keert terug naar zijn palazzo en
vertelt dat hij onmiddellijk naar de bergen verhuist.
Iedereen is vrij om mee te komen, maar het geld

Candide en Cunegonde werken toegewijd in hun tuin.
Ze hebben een gigantisch, verschrikkelijk avontuur
achter de rug. Al die tijd hebben ze nagedacht,
gehoopt, getwijfeld. Het enige wat ze nu nog willen, is
leven en laten leven, hard werken en de planten in
hun tuin doen bloeien. Hun vrienden zijn het daarmee
eens (Make Our Garden Grow).
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De tuin van Voltaire
“Volgens mij gaat het niet over ontgoocheling, maar eerder over
ontnuchtering.” (Valerie, speler)
“Voor mij gaat het er vooral om dat je moet werken voor al wat je wil
bereiken. De dingen worden je niet zomaar in je schoot geworpen.”
(Steve, speler)
“Het verhaal gaat over een zoektocht waarvan de uitkomst eenvoudig is:
dat je de dingen moet aanpakken zoals ze komen. Niet teveel
theoretiseren en vragen stellen.” (Roos, speler)
“Via het personage van Candide zoekt Voltaire naar wat je nu precies met
je leven moet aanvangen. Want het is natuurlijk moeilijk om houvast te
vinden. Dat is vandaag nog altijd zo.” (Steven, speler)
“Ik ben nog heel jong, ik ben nog aan het groeien, dus ik kan me wel
identificeren met de tocht van Candide.” (Astrid, speler)
“Wat is dat ‘ton jardin’? Het is voor iedereen iets anders. De een vindt
dat hij verpleger moet worden, de ander wil bruggen bouwen. Iedereen
moet het zelf uitmaken.” (Koen, regisseur)
Was ist Aufklärung? Wat is de Verlichting? Met deze zin opent de Duitse Verlichtingsfilosoof
Immanuel Kant een beroemd essay waarin hij nadenkt over de betekenis van de Verlichting.
Voor het gemak geeft hij zelf het antwoord. De Verlichting (ca. eind 17de – eind 18de eeuw),
wordt gekenmerkt door de mens die zich bevrijdt van het dogmatische autoriteitsgeloof, aldus
Kant. De Verlichte denkers waren ervan overtuigd dat mensen beter hun eigen verstand konden
gebruiken, in plaats van blindelings te vertrouwen op wat bijvoorbeeld kerkelijke autoriteiten
zeiden. Eén van deze Verlichte denkers was de Fransman François-Marie Arouet (1694 –
1778), beter bekend onder het pseudoniem Voltaire.
De kritische houding die zo typisch was voor de Verlichtingsfilosofen, richtte zich in het geval
van Voltaire hoofdzakelijk op de religieuze dogma’s en op de politieke en sociale structuren van
zijn tijd. Geïnspireerd door een verblijf in Engeland, waar in die tijd een veel grotere religieuze
tolerantie heerste dan in Frankrijk, pleitte Voltaire hartstochtelijk voor meer verdraagzaamheid
op dat vlak. Hij haalde scherp uit naar de Katholieke kerk als institutie, naar haar dogma’s en
haar fanatisme. Hierop zinspeelt Voltaire overigens ook wanneer hij Candide aan de koning van
Eldorado laat vragen of er in Eldorado dan helemaal geen geestelijken zijn die hen “de les lezen,
redetwisten, regeren, intrigeren en die al wie het niet met hen eens is op de brandstapel zetten”.
Zelf was Voltaire een overtuigd deïst. Geconfronteerd met de grote veelheid aan religieuze
overtuigingen die in Engeland bestond, stelde Voltaire vast dat er één constante bestond in al
deze verscheidenheid: God zelf. De universele, deïstische God van Voltaire is echter een louter
transcendente God. Sinds de schepping van de wereld heeft hij er niet meer naar omgekeken.
Er is dus geen goddelijke moraal op aarde, noch een openbaring of wonderen. Vanzelfsprekend
maakten deze opvattingen Voltaire niet populair bij de Katholieke kerk, die uiteindelijk zijn werk
zelfs verbood.
Ook Voltaires politieke gedachtegoed bracht hem regelmatig in de problemen. Meermaals werd
hij uit Frankrijk verbannen, en door een satirisch gedicht van zijn hand, kwam hij zelfs in de
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Bastille terecht. Voltaire voerde zijn politieke strijd met verschillende wapens. Hij was zelf actief
politiek geëngageerd. Zo mengde hij zich in een rechtszaak waarbij een protestant, Jean Callas,
onterecht ter dood werd veroordeeld omdat hij de hand zou hebben gehad in de dood van zijn
zoon, die zich tot Katholiek zou hebben willen bekeren. Daarnaast schreef hij ook theoretische
uiteenzettingen met een politieke draagwijdte, zoals bijvoorbeeld zijn Traité sur la tolérance,
waarin hij onder andere ijvert voor het recht op een eerlijk proces. Ook zijn meer literaire teksten
hebben vaak een expliciet politieke ondertoon. In Candide geeft hij bijvoorbeeld kritiek op oorlog,
op de slavenhandel en op het rechtssysteem. Omwille van het controversiële karakter van het
werkje, heeft Voltaire ook nooit toegegeven dat Candide van zijn hand was. Bij de publicatie
ervan in 1759 werd het gepresenteerd als de aantekeningen van een zekere dr. Ralph.
Voltaire trachtte zijn religieuze en politieke idealen ook te vertalen naar een werkelijk
engagement. Aan het eind van zijn leven, bijvoorbeeld, vestigde hij zich in het gehucht Ferney,
in het Oosten van Frankrijk, bij de Zwitserse grens. Daar werden door zijn toedoen onder andere
een kapel en verschillende huizen gebouwd, werden de moerassige gebieden drooggelegd en
werden er akkers en wijngaarden aangelegd. Hierdoor kwam het dorp tot grote bloei.
De eindscène van Candide, waarin Candide tot de conclusie komt dat hij het best zijn tuin kan
bewerken, weerspiegelt eveneens dit verlichte ideaal van sterk maatschappelijk betrokken
filosofen. Ze kan gelezen worden als een oproep om de concrete zaken die zich aandienen, aan
te grijpen en ter harte te nemen. Dit kon men zowel doen door actief iets te ondernemen (zoals
Voltaire bijvoorbeeld deed in de zaak Callas) als door meer intellectuele arbeid. Maar nooit
mocht een filosoof in een ivoren toren leven, losgekoppeld van de maatschappelijke realiteit.
In zijn geschriften heeft Voltaire een diversiteit van genres verkend. Hij schreef theaterteksten
(tragedies, zoals bv. Oedipe), maar net zo goed theoretische traktaten (bv. Traité sur la
tolérance, Essai sur les moeurs et l’esprit des nations), een epos (La Henriade), een filosofisch
woordenboek, gedichten (bv. Poème sur le Désastre de Lisbonne), en filosofische vertellingen
(bv. Micromégas, ook wel beschouwd als één van de eerste science fiction werken). Candide
kan je niet zomaar in een vakje stoppen. Het werk vertoont kenmerken van de schelmenroman,
de ontwikkelingsroman, het pamflet, de satire, de utopie en de conte philosophique. Het
reflecteert, zowel naar inhoud als naar vorm, de veelzijdigheid van zijn schepper.

Bep: “In het boek zit ook heel sterk de boodschap dat je niet te naïef mag
zijn, dat je niet alles mag geloven wat de mensen zeggen. Je mag niet
denken dat alles goed is want dat is niet zo.”
Pieter: “Terwijl je in het begin wel zo dacht, he? De wereld is mooi en alle
mensen zijn goed?”
Bep: “Ik denk dat nog wel altijd en ik word daar wel mee geplaagd. Ik heb
wel veel vertrouwen in de mens en ik denk ook wel echt dat de mens
goed is. Bij Candide wordt dat nu net tegengesproken, maar ik denk bij
mezelf nog wel dat de mens goed is.”
Pieter: “Je hebt nu net de twee meest extreme mensen voor je, want Bep
denk dat de wereld goed is en ik ben de enige van de groep die denkt dat
de wereld echt slecht is. Al de rest zit er zo ergens tussen in. Wij zijn de
twee uitersten.”
(Bep en Pieter, spelers)
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Over Bernstein
“Het verhaal van Voltaire heeft dezelfde soort waanzin als de partituur van Bernstein. In
de partituur zit een soort waterval van stijlen die een kritiek is op de muziekwereld en
tegelijkertijd een liefdesverklaring aan de muziekwereld.” (Koen Monserez)
Componist Leonard Bernstein (1918-1990) wordt vaak vereenzelvigd met de musical West Side
Story die in 1957 in première ging. In dezelfde periode werkte hij aan Candide, een werk dat
veel langer op erkenning heeft moeten wachten dan de instant hit West Side Story.
Kanttekening bij de American Dream
De ontstaansgeschiedenis van Bernsteins Candide is complex. Het oorspronkelijke idee kwam
van schrijfster Lillian Hellman. Zij zag een parallel tussen de rol van de Inquisitie in het
achttiende-eeuwse Europa (waartegen Voltaire fel van leer trok) en de communistenjacht in de
Verenigde Staten – waarvan ook zijzelf het slachtoffer was geweest. Voor vele vooruitstrevende
Amerikanen was de socialistische utopie sinds de jaren 1920 een waardig alternatief geweest
voor het kapitalisme dat in eigen land de wet dicteerde. Maar tijdens de Koude Oorlog werd al
wie in de Verenigde Staten van communistische sympathieën getuigde, door de overheid als
verdacht en zelfs staatsgevaarlijk beschouwd. Vele artiesten, onder wie ook bekende
immigranten die in de Verenigde Staten actief waren zoals de Brit Charles Chaplin en de Duitser
Bertolt Brecht, kwamen in Hollywood op een zwarte lijst te staan.
Leonard Bernstein was Hellmans politieke opvattingen niet ongenegen, maar hij zag ook,
misschien wel om de pil te vergulden, een vormelijke uitdaging in de opzet. Ook al was het zijn
diepste verzuchting om als “ernstig” componist te worden erkend, een van Bernsteins grote
verdiensten was wellicht dat hij zijn interesse in een veelheid aan muziekgenres in zijn
composities wist te verwerken. Nog voor er formeel van het onderscheid sprake was, sloeg
Bernstein een brug tussen de “hoge” en de “lage” cultuur. Zo was hij een groot bewonderaar en
pleitbezorger van de muziek van de Oostenrijkse componist Gustav Mahler, maar evenzeer
laafde hij zich aan populairdere bronnen, zoals de jazz en, in het geval van Candide, de operette
en dansvormen als de wals, de gavotte, de tango en de polka. In de tegenstelling tussen de
sociaal-kritische inslag en de vaak lichtvoetige muzikale vorm waarin deze gegoten werd,
vonden Bernstein en Hellman een parallel voor de vlijmscherpe satire van Voltaires
oorspronkelijke boek. Daarbij namen zij niet enkel de communistenjacht op de korrel, maar
maakten ze en passant kanttekeningen bij de algehele ‘American Dream’ en diens zelfbewuste
optimisme.
De lange weg naar erkenning
Candide ging in première op Broadway op 1 december 1956. Het werd geen succes. Na amper
73 uitvoeringen – wat in Broadwaytermen niet veel is – werd Candide afgevoerd. In de loop der
jaren werd het werk hier en daar wel eens opgenomen, maar pas in 1973 werd Candide
werkelijk een tweede leven gegund, ditmaal met een herwerkt libretto van de hand van de Britse
schrijver Hugh Wheeler. De oorspronkelijke uitgangspunten van Lillian Hellman schoven daarbij
naar de achtergrond. Ditmaal sloeg de vonk wel over – de voorstelling haalde in totaal 740
opeenvolgende uitvoeringen.
Sindsdien is de appreciatie voor Candide gestaag gegroeid. Net als bij West Side Story in 1985,
zag Bernstein zelf toe op de totstandkoming van een zogenaamde “final version” – waarbij de
versie van 1973 opnieuw een keer herzien werd. Eind 1989, geen jaar voor zijn dood, dirigeerde
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hij een concertante uitvoering met het London Symphony Orchestra & Chorus in het Barbican
Centre in Londen, die een week later ook in de studio opgenomen werd.
De versie van Candide die fABULEUS opvoert, is van nog recentere datum, namelijk van de
Britse regisseur en Shakespearespecialist John Caird uit 1999. In vergelijking met alle eerdere
versies grijpt Caird vaker terug naar Voltaires oorspronkelijke boek en zet hij het drama van de
hoofdpersonages, zoals Cunegonde, meer in de verf.
Samples uit de hele muziekgeschiedenis
De fascinatie voor de muziek van Bernstein is eigenlijk de belangrijkste drijfveer om deze
voorstelling te maken. Muzikaal leider Martin Valcke en pianist Joost Van kerkhoven spreken
met veel ontzag over de partituur die Bernstein schreef voor Candide.
“Het is heel slimme muziek,” zegt Martin. “Bernstein heeft heel verschillende muziekstijlen naast
elkaar gezet, maar toch vormen ze een echte eenheid.” Joost: “In ons iPod-tijdperk is het
natuurlijk niet zo vreemd om een heleboel verschillende genres na mekaar te horen. Je kan de
werkwijze van Bernstein vergelijken met sampling. Met de technologie waarover we nu
beschikken is het heel eenvoudig om ergens een bestaand muziekstuk te plukken en in een
nieuwe compositie te gebruiken. En eigenlijk is dat helemaal niet nieuw. Componisten hebben
dat altijd al gedaan, maar nooit zo letterlijk als dat nu gebeurt.” Martin: “Vroeger waren die
verwijzingen naar andere muziekstukken meestal erg lokaal gekleurd, maar Bernstein heeft het
medium helemaal open getrokken. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de operette, maar even goed
naar allerlei dansvormen zoals de gavotte (uit de tijd van Voltaire), de wals, de polka en ook
naar Zuid-Amerikaanse dansen zoals de samba. Hij monteert heden en verleden na mekaar.”
Joost: “Het geniale is de grote eenheid die Bernstein heeft gebracht in al die stijlen. Het is niet
zomaar een collage. Overal vind je typische Bernsteindetails. Je kan het vergelijken met een
schilder die allemaal heel verschillende foto’s zou uitkiezen en daar één schilderij van zou
maken. Zo maakt Berstein bijvoorbeeld een specifieke toonladder in zijn nummers (de lydische
toonladder). Die creëert eenheid in de verscheidenheid. Het is de cement voor het geheel.”
Martin: “Eén genre komt duidelijk niet aan bod: de jazz. Dat is wel het geval in West Side Story.
Candide is geen typische Broadwayproductie. Het is geen lichtvoetige musical, maar het is ook
geen opera. Die tweespalt zie je ook in het leven van Bernstein. Diep vanbinnen wou Bernstein
een tweede Mahler zijn. Hij had een heel ernstige kant. Maar anderzijds was hij een echte
Broadwaycomponist met een heel opgewekt karakter.” Joost: “Hij zocht het midden tussen
Europa met zijn serieuze avant-garde muziek en de Verenigde Staten waar dankzij de jazz de
nadruk erg op entertainment lag. Hij had veel respect voor beide werelden die beide nogal op
elkaar neerkeken. Bernstein kon klassieke muziek op een heel entertainende manier brengen.”
Martin: “Ook op het einde van zijn leven zie je die tweespalt nog. Hij twijfelde of hij de rest van
zijn leven moest wijden aan piano spelen, componeren of dirigeren. Uiteindelijk koos hij ervoor
om les te geven. In zijn lessen lag de nadruk niet zo op techniek, maar wel de inhoud. Hij kon
ook fantastisch vertellen over muziek. Zo maakte hij klassieke muziek populair bij het grote
publiek. Via de inhoud bracht hij ze naar de vorm.”
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Make Our Garden Grow
CANDIDE
You’ve Been A Fool And So Have I
But Come And Be My Wife
And Let Us Try Before We Die
To Make Some Sense Of Life
We’re Neither Pure Nor Wise Nor Good
We’ll Do The Best We Know
We’ll Build Our House And Chop Our Wood
And Make Our Garden Grow
And Make Our Garden Grow
CUNEGONDE
I Thought The World Was Sugar-Cake
For So Our Master Said
PANGLOSS
But Now I’ll Teach My Hands To Bake
Our Loaf Of Daily Bread
CANDIDE & CUNEGONDE
We’re Neither Pure Nor Wise Nor Good
We’ll Do The Best We Know
We’ll Build Our House And Chop Our Wood
And Make Our Garden Grow
And Make Our Garden Grow
DE ACHT VRIENDEN
Let Dreamers Dream What Worlds They Please
Those Edens Can’t Be Found
The Sweetest Flow’rs, The Fairest Trees
Are Grown In Solid Ground
IEDEREEN
We’re Neither Pure Nor Wise Nor Good
We’ll Do The Best We Know
We’ll Build Our House And Chop Our Wood
And Make Our Garden Grow
And Make Our Garden Grow!
Life Is Neither Good Nor Bad
Life Is Life, And All We Know
Good And Bad And Joy And Woe
Are Woven Fine
Are Woven Fine
All The Travels We Have Made
All The Evils We Have Known
Even Paradise Itself
Are Nothing Now
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De beste van alle mogelijke redeneringen
In tegenstelling tot Candide blijft Pangloss zich koppig vastklampen aan zijn optimisme. Bekijk
een paar redeneringen van Pangloss. Bedenk wat er mis is met zijn argumentatie. Verzin zelf
zulke cirkelredeneringen (die al dan niet het onheil in de wereld verklaren).
Redenering 1
PANGLOSS
Niets kan anders zijn dan het is. Want omdat alles voor een bepaald doel is gemaakt, volgt
daaruit noodzakelijkerwijs dat...?
MAXIMILIAAN
...alles voor het beste doel is gemaakt.
PANGLOSS
(Instemmend)… voor het beste doel. God is een absoluut perfect wezen, en Hij handelt daar ook
naar – daaruit volgt dat God een ‘voldoende reden’ heeft om… om hoe te handelen?
MAXIMILIAAN
(Onzeker)…Perfect?
PANGLOSS
Perfect! Dus – we kunnen stellen dat hoe meer verlicht en hoe beter geïnformeerd we zijn over
Gods werk, hoe meer we in staat zullen zijn om de voortreffelijkheid ervan in te zien. We
noemen dit…?
CANDIDE & PAQUETTE
Oorzaak en gevolg!
PANGLOSS
Oorzaak en gevolg! Videlicet: onze neuzen zijn geschapen om…?
CANDIDE
(Vult snel aan) Een bril te dragen!
PANGLOSS
Een bril! Wij dragen dan ook brillen! Benen…zijn duidelijk bedoeld om... ?
CUNEGONDE
Te dansen.
MAXIMILIAAN
Te stampen.
PAQUETTE
(Toont ze) Kousen te dragen!
PANGLOSS
(Voldaan) Kousen! (Gebiologeerd door PAQUETTEs kousen) We dragen dan ook kousen.
(Zichzelf belangrijk makend) En stenen – waar dienen stenen voor? Om te bewerken en om er
kastelen mee te bouwen, en zo komt het dat mijn heer en uw vader (buigend voor

19

MAXIMILIAAN) het mooiste kasteel in de provincie heeft, met daarin zijn zoon en waardigste
erfgenaam, de beste van alle mogelijke baronessen en de grootste filosoof ter wereld.

Redenering 2
CANDIDE
En u, Dr. Pangloss … u was opgehangen! Hoe is het mogelijk dat wij elkaar weerzien?
PANGLOSS
Het is een absolute noodzaak, lieve jongen, dat wij elkaar weerzien! Denk na!
Het regende toen ik gehangen werd voor ketterij – weet je nog? De regen maakte het touw nat,
het touw weigerde door de strop te glijden en daarom was er geen voldoende reden voor mijn
nek om dichtgesnoerd te raken. Toen de chirurg die mijn lichaam had gekocht om er een
dissectie op uit te voeren, mij opensneed, ademde ik dus nog. Het mes waarmee hij een
kruissnede maakte, had een ontstellende pijn als gevolg. De ervaring van die pijn deed me
schreeuwen, waardoor zijn vrouw in de kamer kwam die haar echtgenoot ervan overtuigde dat
een ketter opensnijden de duivel uit mijn lichaam en in hun huis zou laten – puur onwetendheid
natuurlijk, en ook al probeerde ik hen te overtuigen van de fout in hun redenering, de chirurg
naaide me dicht, en zijn vrouw verpleegde me tot ik weer gezond was. Nu had zij een broer –
een Koopman van Malta – die mij als lakei in dienst nam en me mee naar Tunis nam. Op een
dag ging ik daar toevallig een moskee binnen waar een mooie jonge vrouw in een laag
uitgesneden kleed zat te bidden. Toen zij voorover boog, viel een boeketje bloemen dat op een
aangename plek tussen haar borsten hing, op de grond. Ik raapte het op en bracht het ijverig en
vol eerbied weer op zijn plaats. Misschien bleef mijn hand ietsje te lang hangen - want een Imam
die voorbijkwam, interpreteerde wat ik deed, fout en liet mij arresteren. Ik werd veroordeeld tot
honderd stokslagen op mijn voetzolen en naar de galeien gestuurd – waar ik aan mijn leerling de
Baron werd vastgeketend. Zijn roeikunst is nog beroerder dan zijn logica – met als gevolg dat de
Kapitein ons allebei hard sloeg – waardoor jouw aandacht, lieve jongen, gewekt werd – een
aantoonbaar bewijs dat we elkaar nooit zouden hebben weergezien als ik niet opgehangen was.
Q.E.D.!
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Candides woordenboek
Anabaptist:
De anabaptisten of wederdopers waren een radicale vleugel van het protestantisme uit de
beginperiode van de reformatie. Hun hoofdkenmerk was de doop als belijdenis en toetreding tot
een gemeente van wedergeborenen. Daarom herdoopten zij allen die als kind reeds gedoopt
waren. Zij hadden een afkeer van alle uiterlijke vormen in kerk en eredienst.
Auto-da-fe:
Plechtigheid waarbij mensen die door de inquisitie van ketterij verdacht werden, in naam van
God openbaar gestraft werden. In Voltaires Candide wordt Pangloss na de aardbeving in
Lissabon opgehangen en Candide afgeranseld, dit ‘om de volledige ondergang te voorkomen’.
Voltaire voegt daar echter fijntjes aan toe dat er ‘nog dezelfde dag een oorverdovend geraas
klonk en de aarde opnieuw beefde’…
Bastaard:
Een kind dat niet uit een wettelijk huwelijk voortkomt. Van Candide wordt gezegd dat hij ‘de zoon
was van de zuster van de baron en een brave, eerzame edelman uit de buurt, met wie de freule
nooit had willen trouwen omdat hij niet meer dan eenenzeventig adellijke voorvaderen bezat.’
Eldorado:
Eldorado was een legendarisch goudland dat in de binnenlanden van Zuid-Amerika gelegen zou
zijn. De Spaanse veroveraars hadden zich reeds van ongelooflijke schatten aan goud meester
gemaakt, toen zij van een Indiaan een verhaal hoorden over een priesterhoofdman uit Colombia,
die de gewoonte had zich met stofgoud te bedekken. Van toen af begon de zoektocht naar
Eldorado. Tot in de tweede helft van de achttiende eeuw is naar Eldorado gezocht door
Spanjaarden, Engelsen, Nederlanders en Fransen. In 1979 nog meende een Braziliaanse
expeditie in het grensgebied tussen Brazilië en Venezuela de resten van Eldorado te hebben
teruggevonden.
Inquisitie:
De Inquisitie was een rechtbank van de rooms-katholieke Kerk, belast met de opsporing, het
onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters.
Jezuïet:
Kloosterorde binnen het christendom. Tijdens de 17de en 18de eeuw richtten de jezuïeten
verschillende missieposten op in Latijns Amerika.. Hoewel Voltaire de praktijken van de
jezuïeten in Latijns Amerika niet onverdeeld positief waardeerde, had hij er toch meer
appreciatie voor dan voor de Spanjaarden en de Portugezen die deze gebieden hadden
gekolonialiseerd. De Spanjaarden en de Portugezen wilden de inheemse bevolking tot slaaf
maken. De jezuïeten verzetten zich hiertegen en namen de wapens tegen hen op.
Optimisme:
Wanneer wij tegenwoordig spreken over een ‘optimist’, bedoelen wij daarmee iemand die van
alles altijd veeleer de goede kant ziet, en die in het algemeen verwacht dat alles ‘goed zal
aflopen’. Historisch gezien wortelt ons hedendaagse gebruik van het woord ‘optimisme’ echter in
een meer complex gebruik van dit woord. ‘Optimisme’ verwees aanvankelijk naar een specifieke
filosofische theorie, namelijk de theorie van Gotfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716). Leibniz
zocht naar een oplossing voor het probleem van het kwaad, namelijk: als God almachtig en
volmaakt goed is, hoe kunnen we dan verklaren dat hij een wereld geschapen heeft waarin het
kwaad soms hoogtij viert? Het antwoord van Leibniz op deze vraag is dat God het kwade toelaat
in het universum omdat het deel uitmaakt van een oorzakelijke keten die leidt naar het best
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mogelijke resultaat. Alle gebeurtenissen in het universum zijn met elkaar verbonden en men kan
uit deze keten van oorzaken en gevolgen geen enkele schakel weghalen zonder de perfectie
van het geheel in gedrang te brengen. Wanneer men een gebeurtenis op zichzelf beschouwt,
los van dit grotere geheel, heeft men soms de indruk dat die gebeurtenis ‘slecht’ is. Maar op
basis van een schijnbaar kwaad willen oordelen over de perfectie van het universum, is zoals
over een heel schilderij oordelen op basis van één enkele penseelstreek. Een imperfectie van
een deel zorgt vaak voor de perfectie van het geheel. Daarom is deze wereld volgens Leibniz
“de beste van alle mogelijke werelden”, ook al bestaan er in die wereld aardbevingen,
ketterverbrandingen, tsunami’s en meedogenloze opportunisten. De ideeën van Leibniz
wemelen volgens Voltaire van de contradicties en de drogredenen. Een mooi voorbeeld hiervan
vinden we in Candide, waar Pangloss de volgende redenering verkondigt: “Een neus is
geschapen om een bril te dragen; wij dragen dan ook brillen. Het is duidelijk dat wij voeten
hebben om schoenen aan te doen; wij dragen dan ook schoenen. (…) En omdat varkens er zijn
om opgegeten te worden, eten wij het hele jaar door varkensvlees. Daarom begaan degenen die
beweren dat alles goed is een dwaasheid. Ze hadden moeten zeggen: alles kan gewoon niet
beter.” Een bijkomende reden waarom Voltaire niet opgezet is met de optimistische metafysica
van Leibniz, is omdat deze gemakkelijk aangewend kan worden als excuus om in passiviteit te
verzinken. Als de wereld de beste van alle mogelijke werelden is, is er geen reden meer om te
proberen deze te verbeteren. Als het kwade een noodzakelijke schakel wordt op weg naar de
perfectie, moeten we dit kwade helemaal niet meer bestrijden. Dit staat lijnrecht tegenover
Voltaires conceptie van het ‘werken in de tuin’ en van het broodnodige daadwerkelijke
engagement.
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Nabespreking
Samen napraten over wat je gezien hebt is heel boeiend. Iedereen kijkt op zijn eigen manier en
onthoudt andere dingen. Zo kan je ‘kijkervaringen’ uitwisselen, elkaars kritiek en opmerkingen
horen en elementen in de voorstelling ontdekken die je zelf niet had opgemerkt. Dit is ook het
moment om de verschillende interpretaties voor de motieven uit de voorstelling met elkaar te
vergelijken.
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heeft er genoten van de voorstelling. Wie niet? Waarom wel? Waarom niet?
Was het zoals je verwacht had? Was het anders?
Mocht het voor jou korter duren of juist langer?
Voelde je je betrokken bij de voorstelling?
Welke momenten zijn je bijgebleven?
Waren er dingen/ situaties die je niet begreep?
Wat vond je van de muziek?
Wat vond je van het decor? Hoe interpreteer je de keuze om een rij speelkaarten (harten
dame) op te hangen?
Een van de interpretaties zou kunnen zijn dat het leven een soort kansspel is, waarin
iedereen ‘maar’ een pion is. Die redenering sluit aan bij het wereldbeeld van Pangloss.
De harten dame kan verwijzen naar Cunegonde, het ultieme doel van de Candides
queeste.

Inhoudelijk
•

•

•

Kies een personage uit dat jou erg aanspreekt. Hoofd- of nevenpersonage, dat maakt
helemaal niet uit. Als je het moeilijk vindt om te kiezen of om alles te herinneren, kan je
de synopsis nog eens nalezen. Beschrijf het personage zo volledig mogelijk: uiterlijk,
karakter, manier van lopen, redeneren... Probeer nu eens te bedenken hoe dat
personage er vandaag de dag uit zou zien. Kan je een bekende persoon (iemand uit de
actualiteit of uit je omgeving) vergelijken met het personage? Wie zou kunnen doorgaan
voor een hedendaagse versie van Pangloss? Of van Martin? Of Cunegonde?
Een van de aanleidingen voor Voltaire om Candide te schrijven was de gruwelijke
aardbeving in Lissabon. Zulke tragische gebeurtenissen waren voor hem een duidelijk
bewijs dat - als er al een God bestond – die zich niks aantrok van wat er zich op aarde
afspeelde. Welke hedendaagse situaties zouden voor jou een aanleiding kunnen zijn om
te twijfelen aan goddelijke voorzienigheid?
Tegen het einde van zijn avontuur moet Candide de denkbeelden die hij van Pangloss
heeft meegekregen, radicaal bijstellen. Eigenlijk gaat Candide ook over volwassen
worden. Kan je beschrijven hoe zijn denkwijze evolueert? Gooit hij alles wat hij geleerd
heeft weg? Of neemt hij toch iets mee? Wat voor iemand zou Candide geweest zijn, als
hij was opgevoed door Martin? Heb jij zelf ook al moeten afrekenen met bepaalde
denkbeelden die je hebt meegekregen in je opvoeding?
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De makers
Koen Monserez (Leuven, 1968), regie en vertaling, studeerde in 1996 af aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel. In 1996 studeerde hij nog een jaar “Schauspiel” aan de Hochschule
der Künste Berlin (D). Hij werkte sindsdien vooral als acteur voor Ensemble Leporello, onder
meer in de producties Een Tartuffe (1998), De Sid (1999), Des Fausses Confidences (1999),
Bergtocht (2001), Boulevard de l’Adultère (2004), Macbethbranding (2006) enzovoort.
Daarnaast was hij ook te zien in Billy the Kid (1999) van Blauw Vier, in KRSK! Berichten uit een
zeemansgraf (2003) van Tirasila, in Zeezicht (2006) van Kollektief D & A en als freelancer in
verschillende televisieseries. In 2004 trad hij op als coach van de succesvolle
fABULEUSvoorstelling Spelregels. Sinds vorig jaar is hij ook artistiek en zakelijk coördinator van
Ensemble Leporello.
Martin Valcke (Poperinge, 1963), muzikale regie en piano, studeerde aan de Stedelijke
Muziekacademie van Ieper en het Stedelijk Conservatorium Brugge. Zijn hogere muziekstudies
voltooide hij aan het Leuvense Lemmensinstituut, waar hij het diploma Laureaat cello en Eerste
Prijzen voor notenleer, harmonie, cello, praktische harmonie, contrapunt en fuga behaalde. Hij
studeerde er compositie bij Luc Van Hove en ontving in 1996 het diploma van Meester in de
Muziek, specialisatie compositie. Momenteel doceert hij zelf aan het Lemmensinstituut
klavierimprovisatie en kamermuziek in de afdeling Muziektherapie en analyse in de afdeling
Muziek. Als componist schreef Martin onder meer in opdracht van het Rubio String Quartet, Vier
op ’n Rij, de Beethoven Academie, Radio Klara en het Vlaams Radio Orkest. Verschillende van
zijn composities werden bekroond. Naast het zogenaamde “ernstige” werk houdt Martin van de
combinatie muziek, theater en humor. Zo toerde hij jarenlang met De Frivole Framboos, en
speelde hij zijn eigen humoristische Pianoconcerto in F (1999) met het J&M Juniorenorkest in
Antwerpen en Japan; in zijn English Hornflakes (2000) krijgen een bende althobo’s en oboe da
caccia’s het met elkaar aan de stok. Als arrangeur is Martin actief zowel in de wereld van de
klassieke muziek als de jazz en de popmuziek; in die hoedanigheid werkte hij onder meer voor
het Metropole Orkest, Philip Catherine, Ronny Mosuse, Prima La Musica & Kurt Van Eeghem en
het Walter Boeykens Ensemble. Naast freelance musicus is Martin nu pianist van Elixir d’Anvers
– een kwintet dat ongekende parels uit de salonmuziek brengt, al dan niet in combinatie met
theater.
Randi De Vlieghe (Brugge, 1974), choreografie, volgde een opleiding aan de Brugse
dansacademie. Nog tijdens zijn studies werd hij 3de in De Beste Belgische Danssolo tijdens het
Victoriafestival (1994). Nadien danste hij onder meer bij Bert Van Gorp (Contrecoeur) en Eric
Raeves. Tijdens de Summerstudios PARTS (1997) maakte hij de solo IdentiTIJD. Voor
fABULEUS creëerde hij de groepschoreografieën Ego Sublimo (1998), BAKEN (1999), Beet
(2002) en Eros Flux (2003) en de solo The Day Dolly Danced (2005). Bij BRONKS maakte hij
het met de Grote Theaterfestivalprijs bekroonde Ola Pola Potloodgat (2001, met Pascale Platel),
Toope en Toetonne (2004) en Scoliozee d’Artrozee (2005). Als danser was hij voorts te zien in
de voorstellingen Adsec (Natascha Pire, 2000) en Geluk en En ik stelde mij daar geen vragen bij
(Hans Hof Ensemble, 2000). In 2004 ging tevens zijn choreografie ADDA in première, een
opdracht van muziekensemble Emanon. Randi De Vlieghe is lid van het artistiek team van
fABULEUS.
Vital Schraenen, lichtontwerp, is werkzaam in de theaterwereld als auteur, regisseur, acteur,
licht- en decorontwerper. Hij werkte o.a. voor De Tijd, Internationale Nieuwe Scène, Vlaamse
Opera Stichting, Ensemble Leporello, Theater Stap, Circus Picolini, Compagnie Thor, het
Brussels Brecht-Eislerkoor, Festival van Vlaanderen, L.P. Boon-kring, 30CC-Leuven.
Als acteur was hij vooral te zien in voorstellingen van Ensemble Leporello (o.m. Brussel, een
Oerwoud, De Cid, Een Tartuffe). Hij is artistiek leider van het muziektheatergezelschap Tirasila
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en regisseerde er onder meer Escurial, Ubu koning, K-bel, Het Laatste Verlangen, KRSK!
Berichten uit een zeemansgraf, tManneHart en Slachtwerk.
Naast het artistiek leiden van grote theatrale evenementen (de openingsceremonie voor Brussel
2000,
Ode Gand 2003 etc ...) is hij hoofdzakelijk actief als regisseur van
muziektheaterproducties. Recentelijk zijn dat onder meer Vergeten straat, een volksopera, van
het Brussels Brecht-Eislerkoor en het Hasselts Omroerkoor (naar L.P. Boon), Frankenstein van
Theater Stap i.s.m. I Solisti del Vento, Some Voices, een collectieve creatie van muziektheater
Zilverpapier, Ornithes/Vogels naar de komedie van Aristophanes voor figurentheatergezelschap
Ilias Karella (Griekenland), Ljublju, een straat-muziektheater-instrumenten-opera naar Anton
Tsjechov door Maatschappij Excelsior, en Ceci n’est plus Carmen naar Georges Bizet, een
30CC-productie. Voor zijn eigen producties tekent hij haast altijd de vormgeving en het
lichtontwerp.
Bij fABULEUS regisseerde hij de voorstellingen De uitzondering! en de regel? (1997) en Het
proces (1998).
Peter Anthonissen (Heist-op-den-Berg, 1969), dramaturgie en vertaling, studeerde
Germaanse Filologie aan de UFSIA/UIA, Communicatiewetenschappen aan de RUG en
Culturele Studies aan de KUL. Van 1995 tot 2002 werkte hij als freelance
theaterrecensent voor de krant De Morgen. Van 1999 tot 2004 was hij redacteur van het
theatertijdschrift Etcetera. Sinds het seizoen 2002-03 is hij lid van het artistiek team van
fABULEUS, waar hij tevens instond voor de dramaturgie van The way young lovers do
(2001), Yvonne, prinses van Bourgondië (2002), Kwartet (2004), Knijnepijn (2005),
Wolfsroedel (2006), El Gran Teatro del Mundo (2006), Indian Curry (2006), Wacht Wacht
Wacht (2006) en Jeanne (2007). Momenteel is hij als dramaturg verbonden aan
fABULEUS en het Nederlandse Theater Artemis (’s-Hertogenbosch).
Lieselot Mariën (Lier, 1986), dramaturgie, studeert filosofie aan het Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte in Leuven. Ze speelde bij fABULEUS in Johnnieboy (2004). In 2006-2007 maakte
ze, samen met Ruth Mellaerts, de voorstelling Vuurvliegen, in het kader van PREFAB (Artforum
in samenwerking met fABULEUS).
Agata Wlodarska (Warschau, Polen, 1984), decor, studeerde eerder dit jaar af aan de afdeling
Interieurvormgeving van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, nadat ze eerst haar
kandidatuursdiploma Sociale en Culturele Agogiek behaalde aan de VUB. Op haar zestiende
zette ze bij fABULEUS haar eerste stappen in het theater door mee te spelen in The way young
lovers do (2001), Yvonne, prinses van Bourgondië (2002) en Lang zal ze leven in de Gorilla
(2006). Bij ditzelfde Leuvense gezelschap maakt ze nu haar eerste professionele scenografie
voor Candide. Daarnaast is ze werkzaam als freelance vormgeefster en verleent ze vaak haar
medewerking aan kunsteducatieve projecten voor kinderen en jongeren.
Raïssa Hans (Leuven, 1980), kostuums, studeerde theaterkostuumontwerpen aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen (1998-2002). Raïssa werkte eerder al
voor de fABULEUSproducties Witte rozen voor Carla, Eros Flux, Johnnieboy, Kwartet,
Randschade, Spelregels, Wolfsroedel en Chatgirl - alsook voor Toope en Toetonne bij
BRONKS, voor het Fortisbank-event The Lord of the Rings, en in het kostuumteam van Cirque
du Soleil (Saltimbanco). Ze ontwierp tevens voor La Petite Bande (La Furba e lo Sciocco) en
Locatietheater Smeedwerk (Nederland).
Joost Van kerkhoven (Leuven, 1981), piano, studeerde piano, viool en compositie aan het
Leuvense Lemmensinstituut, het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen en de
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Hannover. Vrije improvisatie werd mettertijd zijn
grote interesse en specialiteit. Hij geeft piano en improvisatieles aan de Stedelijke Academie
voor Muziek en Woord te Herentals en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te
Vilvoorde, en componeert. Daarnaast volgt hij de Master in de Culturele Studies aan de
K.U.Leuven.
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Annerose Allemon (Leuven, 1987), spel, dans en zang, studeerde piano en zang aan de
Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Heist-op-den-Berg en het Stedelijk
Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans te Leuven. Ze vervolledigde haar pianostudie bij
Stéphane De May en werd in 2005 toegelaten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel voor
zang. Ze is actief in het Leuvens Universitair Koor, en deed theaterervaring op in een aantal
amateurschoolproducties en in Antigone van het Leuvense Campustoneel (2006). Momenteel zit
ze in haar derde bachelor Geneeskunde aan de K.U.Leuven.
Steven Beersmans (Leuven, 1979), spel, dans en zang, studeerde Dramatische Kunsten aan
het Leuvense Lemmensinstituut, waar hij nu ook zelf speltraining geeft. Hij was jarenlang
leerling en artiest aan de Leuvense circusschool en volgde vele theaterworkshops in binnen- en
buitenland. Momenteel werkt hij als dramadocent, improvisator en freelance acteur bij
verschillende jeugdtheatergezelschappen als (o.a. De Zeepcompagnie, Kollektief D&A en
Kopergietery). Bij fABULEUS maakte hij eerder Antoon & Mirabella (2002) en Spelregels (2004),
en was hij te zien in Wolfsroedel (2006). Candide is niet zijn eerste kennismaking met
muziektheater. Met het hedendaags ensemble Emanon maakte hij reeds twee succesvolle
muziektheatervoorstellingen voor een jong publiek.
Ruth Debeuckelaere (Gent, 1987), spel, dans en zang, volgde klassieke dans, hedendaagse
dans, zangles, gitaarles en koor aan de Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs te
Gent. Ze deed mee in de voorstellingen Stof (in het kader van het Timefestival, 2003) en Donker
Groen (2005), beide geregisseerd door Janni Van Goor in een productie van de Kopergietery.
Eveneens in de Kopergietery was ze zangeres van The Band, voor de begeleiding van de
voorstelling De man die naar muziek ruikt (2006). Door haar deelname aan het interculturele
project ‘Zambiance’ kon zij genieten van een uitwisseling met Zambiaanse jongeren en ettelijke
optredens, zowel in België als in Zambia. In het kader van Kunstbende De Luxe maakte ze in
2006 samen met vier andere jongeren de voorstelling Fovea Magenta. Momenteel zingt ze mee
in het Gents Universitair Koor en volgt ze de opleiding Jazz & Lichte Muziek aan de
Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs te Gent.
Pieter Gyssels (Brussel, 1987), spel, dans en zang, volgde toneel, voordracht en piano aan de
Muziekacademie
Anderlecht.
Momenteel
studeert
hij
Taalen
Letterkunde:
Engels/Italiaans/Duits aan de VUB. Als kind maakte Pieter deel uit van het kinderzangkoor De
Wamblientjes, waarmee hij cd’s opnam van onder andere Samson & Gert en Kabouter Plop. In
2002, 2003 en 2004 nam hij deel aan Kunstbende. In 2004 eindigde hij eerste in de categorie
Performance in Brussel. In het kader van Kunstbende De Luxe presenteerde hij in 2007 samen
met Winne Henckens de installatie Versteende Verhalen in het Brusselse Kaaitheater. Tevens
speelde hij de hoofdrol in verschillende filmprojecten van het Brusselse RITS. Momenteel volgt
hij les ballroomdancing en salsa in een officieel erkend danscentrum.
Bep Keersmaekers (Leuven, 1990), spel, dans en zang, studeerde zang aan het Stedelijk
Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans te Leuven, en deed ervaring op door op te treden
met haar zussen en haar vader (à la de familie Von Trapp), met vriendinnen en ook solo. Ze
zong al eerder mee in twee kleinschaligere musicals.
Steve Matterne (Linter, 1982), spel, dans en zang, behaalde een Professionele Bachelor
Bedrijfsbeheer, Optie Marketing. Hij studeert zang aan de Academie voor Muziek, Woord en
Dans te Tienen, en trad als student op tijdens tal van academische concerten. In 2006 was hij
laureaat van de wedstrijd Dexia Classics in de discipline solozang. Candide is de eerste echte
theaterervaring die hij mag opdoen.
Valerie Mertens (Leuven, 1984), spel, dans en zang, behaalde in juni 2007 haar Master in de
Podiumkunsten aan het Leuvense Lemmensinstituut. Tijdens haar opleiding speelde ze onder
meer in de voorstellingen Om behagen (regie Jos Verlinden), Bloetverlies (regie Jan Geers en
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Mieke Verdin), In the prime of their lives (regie Christophe Aussems) en Shakespeare Is Dead –
Get Over It (regie Christophe Aussems). Haar eindwerk Beest maakte ze in samenwerking met
Adriaan Van Aken van het Leuvense muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding. Ze geeft
les aan het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans te Leuven en de
Kunsthumaniora voor Woordkunst-Drama aan het Lemmensinstituut.
Astrid Ogiers (Leuven, 1991), spel, dans en zang, studeerde voordracht en drama aan de
Academie voor Muziek en Woord te Haasrode, en begon in 2005-2006 aan de Kunsthumaniora
voor Woordkunst-Drama aan het Lemmensinstituut. Candide is de eerste echte productie
waarin ze speelt.
Annelore Stubbe (Leuven, 1982), spel, dans en zang, studeerde in 2005 af aan het Herman
Teirlinck Instituut Toneel Studio. In haar laatste jaar speelde ze in HETPALEIS de voorstelling
Trilogie voor Moeder de Vrouw in een regie van Stefan Perceval. Sindsdien is ze voornamelijk
actief bij Ensemble Leporello, waar ze achtereenvolgens speelde in Britannis, Koffie/Temesta,
Café/Temesta, Macbethbranding en Beestenbende, voorstellingen die nog steeds op het
repertoire van het gezelschap staan. Eerder dit jaar speelde ze in HETPALEIS in B=A, eens te
meer in een regie van Stefan Perceval. De voorstelling Bananen drijven niet, die ze samen met
Roos Van Vlaenderen begin 2007 maakte in het kader van PREFAB (Artforum in samenwerking
met fABULEUS) gaat volgend seizoen op tournee. Annelore geeft tevens les aan de
Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Zaventem en bij het Leuvense
Artforum.
Hannes Vandersteene (Gent, 1985), spel, dans en zang, volgde dictie, voordracht en toneel
aan het Stedelijk Conservatorium Brugge. In juni 2007 behaalde hij zijn diploma Bachelor in de
Orthopedagogie aan de Hogeschool Gent. Op dit moment studeert hij musical aan de
Kunsthumaniora in Antwerpen. Hij werkt als vrijwilliger bij vzw Oranje (een organisatie voor
personen met een handicap) en is daar hoofdanimator op het speelplein. Hij speelde in
producties van onder andere De Dozijntjes (Brugge), Toneelgroep Spermalie (Brugge),
Jeugdtheater Ondersteboven (Sint-Niklaas) en nu voor het eerst bij fABULEUS. Bij vzw ARTBIJ
speelde hij de rol van Raponsels Prins in Into The Woods (2006).
Jonas Van Thielen (Leuven, 1986), spel, dans en zang, zit momenteel in zijn laatste jaar
Podiumkunsten aan het Lemmensinstituut te Leuven, waar hij onder andere de solovoorstelling
De Leeuw van Vlaanderen maakte. Op televisie was hij te zien in de docufictie 16+ (VRT).
Eerder dit jaar speelde hij in de productie Vuurvliegen in het kader van PREFAB (Artforum in
samenwerking met fABULEUS). Naast Candide loopt hij stage bij Ensemble Leporello. In zijn
vrije tijd maakt hij theaterstukken met jongeren uit Leuvense amateurgezelschappen.
Roos Van Vlaenderen (Gent, 1984), spel, dans en zang, studeerde in juli 2007 af aan de
acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Ze schrijft en speelt eigen
solovoorstellingen (Uit eten, 2007), en is momenteel actief bij Ensemble Leporello. Candide is
haar derde fABULEUSproductie. Eerder was te zien in Yvonne, prinses van Bourgondië (2002)
en Kwartet (2004), beide in een regie van Dirk De Lathauwer. De voorstelling Bananen drijven
niet, die ze samen met Annelore Stubbe eerder dit jaar maakte in het kader van PREFAB
(Artforum in samenwerking met fABULEUS), gaat volgend seizoen op tournee.
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fABULEUS
fABULEUS evolueerde tussen 1991 en 1997 van een tweejaarlijks internationaal theaterfestival
voor jongeren naar een continu werkende maar qua bezetting zeer wisselende
productiestructuur met jongeren tussen 6 en 30 jaar. Sinds 1995 maakte fABULEUS 40 theateren dansproducties. Tussen 1996 en 2005 was fABULEUS een project van
kunstenorganisatie/landelijke jeugddienst Artforum. De eerste producties speelden vooral in
Leuven (’t Barre Land, De uitzondering en de regel, Het Proces, Ego Sublimo, …), maar na
1998 begon er ook interesse te komen van festivals (Tweetakt, Victoria, De Opkomst, BRONKS,
Jonge Harten, …) en cultuurcentra in Vlaanderen en gingen de meeste producties uitgebreid op
tournee door Vlaanderen. Tijdens het seizoen 2002-2003 kwam er voor het eerst een
projectsubsidie dans van de Vlaamse Gemeenschap (voor Eros Flux) en won fABULEUS de
1000 Watt-Lichtpuntprijs ”wegens de uitgesproken artistieke keuze, het roeien tegen de stroom
in en het geloof in het kunnen van jonge mensen.” (juryrapport 1000 WATT) In 2004 ontving
fABULEUS twee projectsubsidies, één voor de dansproductie Instant Karma en één voor de
theaterproductie Johnnieboy, en werd de productie Dromen hebben veters genomineerd voor de
1000 Watt-prijs 2003. Dromen hebben veters was de eerste dansproductie van fABULEUS die
werd gedanst door kinderen. In 2004 maakte fABULEUS een dansproductie met zowel
gehandicapte als niet-gehandicapte dansers: Lilium. Hiervoor werd een projectsubsidie
jeugdwerk bekomen. Ook de theaterproductie Wolfsroedel kreeg een projectsubsidie theater.
2005 was een belangrijk jaar voor fABULEUS: de organisatie vierde haar tiende verjaardag en
kreeg het bericht in 2006 en 2007 structureel gesubsidieerd te worden door de Vlaamse
Gemeenschap. Bovendien werd fABULEUS genomineerd voor de prestigieuze Vlaamse
Cultuurprijzen 2005 (zie jurytekst verderop).
Naast de “producties door en voor jongeren” geeft fABULEUS ook steeds meer ondersteuning
aan jonge theater- en dansmakers die uit podiumkunstenopleidingen komen of uit de
jongerenwerking doorstromen. Eerste resultaten hiervan waren Antoon & Mirabella (2002), Alles
in Toranje! (2002), Eros Flux (2003), Kat voor de vogels (2003), Randschade (2003), Les mots
... toujours les mots bien sûr (2004), Spelregels (2005) en El Gran Teatro del Mundo (2006).
Theaterproducties van fABULEUS 1995-2007:
’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)
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El Gran Teatro del Mundo, Tom Struyf/Leen Roels (2006)
Forza, Benjamin Van Tourhout (2007)
Chatgirl, Jef Van gestel/Eelco Smits (2007)
Wacht wacht wacht, Günther Samson (2007)
Jeanne, Dirk De Lathauwer (2007)
Bananen drijven niet, Roos Van Vlaenderen/Annelore Stubbe (2007)
Festiviteit, Menno Vandevelde/Michiel Vandevelde/Arthur De Roey/Toon Vandevelde/Jozef
Wouters (2007)
Candide, Koen Monserez (2007)
Dansproducties van fABULEUS 1998-2007:
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)
César mijn broer is een paard, Filip Bilsen/Jeroen Lenaerts/Frauke Depreitere/Wanda
Eyckerman/ Sophie Beyne (2007)
We dance to forget, Koen De Preter en Maria Ibarretxe (2007)
Naast artistiek relevant theater maken met jongeren is het ook de algemene doelstelling van
fABULEUS om in Leuven een theateractiviteit met jonge mensen op gang te brengen zoals die
in Brussel door Bronks, in Antwerpen door HETPALEIS, in Gent door de Kopergietery en
Victoria wordt gerealiseerd. Met deze ambitie willen we ons niet meten of identificeren met deze
huizen. Het is echter wel zo dat zij ergens halverwege de jaren ’90 allemaal intensief werkten
met jongeren onder professionele begeleiding en dat in die periode ook fABULEUS in zijn
huidige vorm ontstond. Ondanks de aanwezigheid van organisaties als STUK en
Braakland/ZheBilding zijn Leuven en Vlaams-Brabant nog altijd een behoorlijk braakliggend
terrein als het op “creatie” aankomt. Op het vlak van theater en dans willen wij hiervoor alvast
het juiste klimaat creëren: we organiseren regelmatig audities (die telkens makkelijk 40 jongeren
lokken), zoeken daarbij in de eerste plaats naar mensen met noodzaak in de ogen, stellen
repetitieruimte ter beschikking, trekken regisseurs en choreografen aan om met jongeren te
werken…
fABULEUS wordt artistiek geleid door theaterwetenschapper Dirk De Lathauwer en een artistiek
team dat bestaat uit hemzelf, Veerle Van Schoelant, Peter Anthonissen en Randi De Vlieghe.
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Voor elk project wordt een complementair team deskundige begeleiders aangetrokken. In het
verleden werd gewerkt met choreograaf Randi De Vlieghe (Hans Hof Ensemble, Bronks),
regisseur Vital Schraenen (Ensemble Leporello, Tirasila), dramaturg Peter Anthonissen
(theaterrecensent bij De Morgen, redactie Etcetera, Theater Antigone, Theater Artemis), Ruth
Joos (Conservatorium A’pen, Studio Brussel), Alexandre Lyra Leite (artistiek leider van het
Portugese gezelschap In.estética), productieleidster Veerle Van Schoelant (Kunstbende, Hush
Hush Hush), choreografe Natascha Pire (Tweelicht en zoon, Ensemble Leporello, de
Kopergietery), danser/choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui (Les Ballets C. de la B., Toneelhuis),
acteur/regisseur Victor Peeters (Kopergietery, HetPaleis, De wetten van Kepler), acteur Steven
Beersmans (D&A, De Zeepcompagnie), acteur/regisseur Koen Monserez (Ensemble Leporello,
Ensemble D&A), Iris Bouche (Rosas, Toneelhuis), Goele Van Dijck (Inkvis), choreograaf
Thomas Devens (Inti), choreografe Alexandra Meijer, choreograaf Koen De Preter (Sasha Walz,
D), acteur Nico Sturm (Cie De Koe), choreografen Joke Laureyns en Kwint Manshoven (de
Kopergietery, Kabinet Kunstjes), e.a. In de toekomst plannen we ondermeer samenwerkingen
met regisseurs Benjamin Van Tourhout (Ceremonia, Nunc), Koen Monserez (Ensemble
Leporello, Ensemble D&A), Jef Van gestel (het veemtheater, NL), Lenneke Maas (United-C,
NL), Robby Cleiren (De Roovers), Nico Sturm (Cie De Koe), jonge dansers/choreografen
Sandra Delgadillo en Caroline D’haese en auteur Saskia De Coster (‘Jeuk’, ‘Eeuwige Roem’,
…). Het is precies die verzamelde deskundigheid in confrontatie met gemotiveerde jongeren die
fABULEUS onderscheidt van andere jongerenprojecten die zich eerder in de hobbysfeer
situeren.
Persfragmenten
“Er is enkel voluit ingezoemd op de lange, niet vanzelfsprekende tekst van Gombrowicz en op
het acteerspel van de dertien jongeren. Een bewonderenswaardige keuze is dat. Een illustratie
ook van de bewuste ambitie van het gezelschap om het jonge theaterpubliek echt te
emanciperen, in plaats van het zoet te houden met wat het graag lust.” (Wouter Hillaert in De
Morgen, 15 november 2002)
“De 1000Watt-jury heeft het met haar nominaties voor de Lichtpuntprijs nog maar eens
bevestigd: fABULEUS is een rijzende ster aan de jeugdtheaterhemel. Het Leuvense
gezelschap maakte de laatste jaren niet enkel een reeks goede voorstellingen, maar liet zich
evenzeer opmerken door zijn consequent open omgang met jonge makers en spelers.” (Wouter
Hillaert in De Morgen, 18 maart 2003)
“Wegens de uitgesproken artistieke keuze, het roeien tegen de stroom in en het geloof in het
kunnen van jonge mensen, motiveerde de jury. Voor de jonge directeur Dirk De Lathauwer,
sinds jaar en dag bezieler van fABULEUS en bijhorende kunstenorganisatie Artforum een
opsteker.” (De Morgen, 28 april 2003)
“Het jeugdtheater ligt goed in de markt, heet het ook. Het leidt tot meer troepjes en producties,
niet altijd tot meer kwaliteit. Al timmeren er een aantal (fABULEUS bijvoorbeeld) behoorlijk
stevig aan hun weg.” (Annelies De Waele, De Morgen, 6 januari 2003)
“Jongerentheater fABULEUS neemt al tien jaar een vrij unieke positie in het Vlaamse
theaterlandschap in.” (Els De Bodt, Het Belang van Limburg, 15 november 2002)
« De laatste jaren staat het Leuvense jongerentheater fABULEUS opvallend vaak in de kijker
met een aantal opmerkelijke theater- en dansproducties. (…) Een ideale gelegenheid dus om
eens wat langer stil te staan bij een alsnog niet gesubsidieerd gezelschap dat toch al enige tijd
aan de weg timmert van artistiek kwalitatief theater voor en door jongeren. » (Patrick
Jordens in De Scène, februari 2001)
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« In Leuven waakt fABULEUS over jong theater. Hun dans/theaterproducties als BAKEN en
Meisje Niemand kregen veel applaus. » (Geert Sels in De Standaard, 2 november 2000)
« Nomen est omen. Het jongerentheater fABULEUS betovert al jaren met een mix van dans,
theater, poëzie, jeugdige gekte en kreativiteit. » (Filip Hermans in Veto, november 2000)
« Dat bij een boel jongeren gepassioneerd bezig (willen) zijn met theater, ziet men al jaren bij
Victoria in Gent. Maar ook in Leuven broeit het. fABULEUS geeft al enkele seizoenen jongeren
de kans om onder professionele begeleiding een goede dans- of theatervoorstelling neer te
poten. » (Kim Neuskens in Veto, april 2000)
« …een groep zoals fABULEUS maakt school in het Leuvense… » (Béa Migom in een studie
over jongerentheater in Vlaanderen, Fevecc-publicatie 2000)
“Sandrine, de winnares van Idool 2004, was nog niet aan zingen toe toen ze als jonge tiener bij
Fabuleus begon. Ze hield het bij playbacken. Fabuleus is de stal waar jong talent uit diverse
disciplines zijn eerste stappen zette: Elke Neuville (Woestijnvis), Koen De Preter (Berlijnse
danscompagnie Sasha Walz), Rebecca Lenaerts (momenteel op tournee met Sam Bogaerts
met de sonnetten van Shakespeare) of Marijs Boulogne (eigen theaterparcours).” (Geert Sels in
De Standaard, november 2005)
Juryrapporten 1000 Watt
De 1000Watt is een Vlaams-Nederlandse prijs die wordt toegekend aan de
indrukwekkendste podiumkunstenproductie van het afgelopen (kalender)jaar voor
kinderen of jongeren in Vlaanderen en Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van €
25.000 verbonden.
Maart 2003, nominatietekst 1000-Watt Lichtpunt: “Het Leuvense gezelschap ƒABULEUS
kiest bewust voor het maken van jeugdtheater met jongeren, maar richt zich sinds kort op een
verruimde doelgroep: van jonge kinderen tot en met pubers en adolescenten. De resolute keuze
voor een puur artistieke benadering en het naar waarde schatten van de onervaren spelers en
het publiek worden door de jury bijzonder gewaardeerd. Als organisatie is ƒABULEUS de
afgelopen jaren duidelijk geprofessionaliseerd, wat is terug te zien in de kwaliteit en de
kwantiteit van de voorstellingen. Het gezelschap toont lef door met een niet-artistieke, sociale
organisatie een project op te zetten met onervaren jongeren uit de bijzondere jeugdzorg uit
Brugge (Beet, er is alleen maar een stukje af) en trekt professionele makers van buiten aan die
hun sporen inmiddels hebben verdiend, zoals Randi de Vlieghe of Natascha Pire (choreografe).
ƒABULEUS kiest ervoor telkens met andere, onervaren jongeren te werken en gaat daarbij
evidente keuzes, onder andere wat tekstmateriaal betreft (Meisje niemand, Mijn benen zijn al
lang maar de wereld staat op stelten) bewust uit de weg, wat resulteert in een scala aan
producties. Yvonne (Prinses van Bourgondië), waarin dertien spelers van tussen de 16 en 22
jaar de complexe tekst van Gombrowicz spelen voor een publiek van leeftijdgenoten vormt een
geslaagd voorbeeld van waar ƒABULEUS toe in staat is: een artistieke voorstelling maken die
meer is dan een alternatieve vrijetijdsbesteding.”
April 2003, fABULEUS wint de 1000-Watt Lichtpuntprijs, “wegens zijn uitgesproken artistieke
keuze, het roeien tegen de stroom in en het geloof in het kunnen van jonge mensen.” De prijs
houdt uitnodigingen in voor verschillende festivals: Theater aan Zee 2003 (Oostende), Tweetakt
2004 (Utrecht) en Boulevardfestival 2004 (Den Bosch).
Maart 2004, nominatietekst 1000 Watt-prijs voor Dromen hebben veters!!!
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Uit de 171 producties voor kinderen en jongeren die de 1000Wattjury het afgelopen kalenderjaar
in Vlaanderen en Nederland in première zag gaan, heeft zij vijf voorstellingen gekozen en
Dromen hebben veters is daar één van!
“Vorig seizoen ontving fABULEUS het Lichtpunt voor hun met veel lef gemaakte kwaliteitsvolle,
artistieke projecten voor en door jongeren. Dit jaar bevestigt het gezelschap deze ingeslagen
weg met de productie Dromen hebben veters. Deze dansvoorstelling vertrekt vanuit een
relevante maatschappelijke betrokkenheid en toont een podium dat openstaat naar de wereld,
zonder de boodschap al te expliciet te maken. De choreografen, Joke Laureyns en Kwint
Manshoven, werkten met een grote en diverse groep kinderen en jongeren. De getoonde
bewegingsfrasen getuigen telkens van een geïnspireerde keuze die dicht bij de belevingswereld
van kinderen en jongeren staat. Samen vormen de frasen een helder, artistiek doordacht
concept, waarbinnen diverse disciplines - beweging, beeld en muziek - steeds op elkaar
ingrijpen
en
elkaar
voortdurend
versterken.
Dromen hebben veters maakte indruk op de jury omdat ze, binnen een artistiek uitgeklaarde
visie, dwingt tot nadenken over de grens tussen alledaagse beweging en dans, tussen wat kan
en niet kan, tussen knuffelfactor en eigenheid, tussen uiterlijke en innerlijke noodzaak. Een
voorstelling die hoe dan ook op het netvlies blijft hangen.”
fABULEUS genomineerd voor de Vlaamse cultuurprijzen 2005
Deze officiële cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap zijn een blijk van erkenning voor
organisaties of personen die door hun artistieke activiteiten of bijzondere verdiensten tijdens het
afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen.
fABULEUS was 1 van de 3 genomineerden voor de cultuurprijs jeugdtheater. Hieronder wat de
jury schreef over fABULEUS:
“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 theater- als in zijn dansvoorstellingen respecteert. Geen
evidente keuze, maar de aanpak werkt wel. Dat bewijzen onder andere de recente
voorstellingen Instant Karma, Spelregels en Kievielaviedekie.”
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