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I N D I T N U M M E R 

Pelléas et Mélisande 

Maeterlinck gaf Vlaanderen het imago mee 
van een wat zweverige mystiek. Toevallig is 
het André Delvaux die als cineast verder 
laboreert aan dat wazige beeld en is het deze 
Delvaux die in de Munt debuteerde als 
operaregisseur met 'Pelléas et Mélisande' 
van... Maeterlinck en Debussy. Pag. 46. 

Walter Tillemans 

Na twintig jaar verlaat regisseur Walter 
Tillemans de KNS. " D e evolutie binnen de 
schouwburg heeft me ontgoocheld," zegt hij 
in ons interview, "het is geen instrument 
geworden dat zich ambachtelijk perfectio-
neert." Walter Tillemans over Brecht, 
Grotowsky, T68, acteurs e.a. En acteurs e.a. 
over Walter Tillemans. Pag. 2. 

De lege cel 

René Swartenbroeckx is bekend als jeugd-
schrijver. Onlangs schreef hij zijn eerste 
toneelstuk 'De lege cel', over het problema-
tisch samenleven van Vlamingen en immi-
granten in de Limburgse cité. Met onmiddel-
lijk succes opgevoerd door Limburgse 
amateurkringen, nu ook overgewaaid naar 
het KJT. De integrale tekst van 'De lege cel' 
op pag. 24. 

Starkadd 

In 1897 verscheen Alfred Hegenscheidts 
'Starkadd' in Van Nu en Straks. Het drama 
werd het boegbeeld van de toenmaligeavant-
garde en werd talloze malen gespeeld door De 
Gruyter. Voor het Arcatheater haalden 
regisseurs Gilis en Dehert 'S tarkadd ' van 
onder het stof. Een held wordt een anti-held. 
Pag. 38. 

In dit nummer ook nog 
Het surreal isme van het Epigonenthea te r , pag. 14 
Edward Bond, van 'Saved ' tot ' S u m m e r ' , pag. 17 
Driemaal een vrouw alleen, pag. 50 
C o l u m n s van Ritsaert ten Ca te en Jef De Roeck, pag. 22 en 55 
In de Kroniek berichten over ' G a t in K o p ' van de Mannen van den D a m , ' J a m b o r e e ' van 
T o m Lanoye, Het Koninkl i jk Landjuweel , Mar i jnen in H a m b u r g , Scènes van H T P en 
Théat re du Ciel Noir , ' O o m W a n j a ' bij N T G , 'He t belang van ernst ' d o o r Tonee lgroep Baal, 
tweemaal 'Susn ' , tweemaal ' M a h a g o n n y ' , 'Vier korte dansen ' van Mare Vanrunx t , 
' H o n g e r ' van De Wit te Kraai , het Keulse deel van Bob Wilsons ' the CIVIL warS ' , 
tentoonstel l ingsnieuws, boekbesprekingen en leestafelkruimels, pag. 54. 

Het crisistheater krijgt stilaan 
vaste vorm: de monoloog. De 
gebroken vrouw. Mama, Honger, De 
rat, De vrije madam, enzovoort, 
enzovoort. Afgeslankte groepen 
spelen kleine stukjes in armtierige 
decors. 

Evenzo een crisisfenomeen is de 
droom van het spektakel. De 
musical, de revue, de dansfilms: 
naïef en onbezorgd, simpel en zo 
'echt' . 

Ook op deze bladzijden hoor je 
het weemoedige zuchten: Le Grand 
Magie Circus, wie kan dat bij ons? 
Bob Wilson, aan België voorbijge-
gaan. Peter Brook, Strehler, 
Mnouchkine: 'Ie grand théâtre'. Dat 
bestaat hier niet. Driebaansvakken, 
prachtige klaverbladen, grote ton-
nenmaten. Maar overal kleine 
cultuurhuisjes. 

Zeker, er is de KNS. Een groot 
gebouw met veel mogelijkheden. 
Maar het theateravontuur is daar 
zelden te beleven, het handwerk niet 
zichtbaar, de artistieke honger niet 
voelbaar. Met het ontslag van 
Walter Tillemans is het een bezieler 
kwijt; zijn motivering, dromen, 
verleden, verlangens, leest u in dit 
nummer. 

Crisisbeleid ten slotte. Na lang 
trekkebekken over de juiste 
verdeling van kleuren en bekwaam-
heden werd een nieuwe Raad van 
Advies samengesteld. De 
dertien leden zijn: Eric Anthonis, 
Paul Elen, Fons Goris, Walter 
Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), 
Hugo Meert (adjunct), Marcel Van 
Spaandonck, Piet Thomas, Hilde 
Uitterlinden, Jaak Vandevelde, 
Boudewijn Van der Plaetse, René 
Verreth, Chris Yserbyt. Goed 
nieuws ook is dat de 'experimenten-
pot ' werd bijgevuld. De marge van 
het theater wordt iets ruimer 
uitgemeten. De verhouding decreet/ 
niet-decreet staat nu op 40 tegen 1. 
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