
Seizoen 

Als u zelf eens een kijkje nam 
n « 0 » ® I S ® CO^Xa^S 

Etcetera nam in 
vogelvlucht even 

het Vlaamse 
theaterlandschap 

1986-87 door. 
Na het voorbije, 

dorre jaar inag 
men iets meer 

verwachten van 
'onze mannen op 

de planken'. 
Vandaar, een 

eerste blik op wat 
ons te wachten 

staat. 

Een overzicht van het theateraan-
bod van het seizoen 1986-87. Een 
indeling dus ook van de Vlaamse 
theatergezelschappen. En na lang 
piekeren over zin en (vooral) onzin 
van de huidige, officiële scheiding 
tussen A-, B-, C- en D-gezelschap-
pen, en het overwegen van andere 
indelingscriteria, toch maar de 'ge-
wone' indeling behouden, zij het 
met een aanpassing; elke indeling is 
hoe dan ook artificieel. 

Dus: de repertoiretheaters (de 
'grote drie'), de spreidingsgezel-
schappen (alsof slechts twee gezel-
schappen het land rondreizen), de 
kamertheaters (die bijna alle ook 
reizen, en waarvan enkele zelfs over 
twee eigen zalen beschikken) en 'de 
rest': de gezelschappen die met de 
omschrijving 'experimenteel- en 
vormingstheater' door het leven 
moeten. Voor het ene gezelschap is 
dit een betreurenswaardig lot, voor 
het andere een ironische grap. En 
dan graaien we nog even in de mar-
ge, waar de niet-gesubsidieerde (ten-
zij d.m.v. de 'experimentenpot') ge-
zelschapppen en theatermakers zich 
ophouden. Niet uit medelijden, 
maar omdat daar, tussen rotzooi en 
theaterwerk van verdacht allooi, 
ook frisse en/of te weinig gewaar-
deerde theatermakers te vinden zijn. 

Repertoire 
Over wat het begrip 'repertoirethea-
ter' is en/of zou moeten zijn kan 
men lang redetwisten. Maar aange-
zien enkel het NTG voor het voor-
bije jaar een gunstig advies mee-
kreeg van de Raad van Advies voor 
de Toneelkunst (RAT), wordt het 
nu écht tijd dat men zich daarover 
eens bezint. De KNS kreeg een rode 
kaart (weliswaar symbolisch, want 
er kwam een nieuwe directie), de 

Brusselse KVS werd bedeeld met 
'ongunstig'. Wat is de functie van 
repertoiregezelschappen? 

Het NTG pakt uit met interessan-
te teksten: Willem Elsschot, Botho 
Strauss met een nieuw stuk, De reis-
gids, Shakespeare (Koning Lear), 
Gildas Bourdet (Station Service), 
Alfred Jarry (Ubu Koning) en een 
musical van Manfred Kage en Stan-
ley Walden. Mooi. Het NTG weet 
'hedendaags' met 'traditie' en 'ruim 
publiek' te verzoenen (cf. ook de 
bespreking van Occupe-toi d'Amé-
lie in dit nummer). Hernomen wor-
den Peter Pan (in... december), De-
monen (in de regie van Herman Gi-
lis, die vanaf dit seizoen samen met 
Pol Dehert artistiek leider is bij De 
Voorziening in Groningen) en De 
koning sterft van Ionesco (ook vo-
rig jaar was dit al een herneming). 

De KVS dan. Wat te zeggen? Of 
toch dit: Senne Rouffaer regisseert 
twee keer: de seizoenopener De 
koopman van Venetië van Shakes-
peare (dus toch gaan kijken) en De 
revisor van Gogol. René Verheezen 
regisseert Agnes en God (de film, 
weet u wel), Mare Bober De tuin-
man van Paul Coppens, Ronnie 
Commissaris De wesp van ene Willi-
am Matrisimone en Nand Buyl 
Spionnen van Woody Allen, in de-
cember. 

De KNS dan. Onder de noemer 
'Wij zetten alles op het spel' werd 
een uitvoering en verzorgd pro-
grammaboekje uitgegeven. De ver-
wachtingen zijn hooggespan-
n e n - d a t weet kersverse directrice 
Ivonne Lex wel (zie Etcetera 13). 
Shakespeare, Sartre, Pirandello, De 
Filippo, Von Horvath, ..., het kan 
wel wat worden. Opener is De feeks 
wordt getemd van Shakespeare (re-
gie: de Westduitser Karl Vibach), en 
vermeldenswaard is ook de creatie 
van De schuldvraag van Roger van 
Ransbeek (april). Ook hier enter-


