
en sfeer komen in de plaats en geven 
een grotere vrijheid aan de interpre-
tatie van de toeschouwer; 
— ook de scenografie krijgt meer 
aandacht; naast de woorden verwer-
ven de beelden meer bestaansrecht; 
net zoals in het volwassenentheater 
worden ook hier verworvenheden 
uit de plastische kunst aangewend. 

De kentering was dit jaar voel-
baar in het werk van het Speelthea-
ter o.l.v. Eva Bal: met o.a. Nacht in 
Februari (cfr. Et eet era 17) en Adri-
aan Mole werden twee steviger pro-
dukties afgeleverd. Ook Stekelbees 
was de voorbije seizoenen duidelijk 
op zoek naar nieuwe impulsen o.a. 
via "Waalse" regisseurs of zelfs via 
co-produkties (cfr. Fata Morgana 
met Tie-3). Volgend seizoen wordt 
Guy Cassiers hier artistiek leider: 
uit deze confrontatie kan misschien 
een eerste nog tere band ontstaan 
tussen het kindertheater en een 
vooruitgeschoven exponent van het 
volwassenentheater. Ook het K.J.T. 
heeft een nieuwe directie, maar als 
Walter Merhottein zijn theateridee-
ën, voorheen ontwikkeld in het 
Merksems Kamertheater, naar dit 
jongerentheater overplant, zal er 
van vernieuwing in de volgende sei-
zoenen niet veel te merken vallen. 

Arbeidsintensief 
Behalve de jeugdvoorstellingen die 
binnen de structuur van een gesubsi-
dieerde volwassenentheatergroep 
georganiseerd worden, hebben we 
hiermee alle groepen opge-
noemd - te weten drie! - die van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap een substantiële steun ontvan-
gen. Ondanks het feit dat de over-
heid meermaals haar intenties te 
kennen gaf (cfr. de toespraak van 
Minister Dewael op het Kleuterthea-
terfestival in Tielt — zie ook Etcetera 
17) om aan het gehele jeugdtheater 
meer armslag te geven, blijven de 
rijkssubsidies in deze sector mi-
niem. In de laatste jaren zijn zelfs 
verscheidene groepen van de subsi-
dielijst geschrapt, die zich oor-
spronkelijk in meer of in mindere 
mate met jeugdtheater bezighielden: 
Tentakel, Brialmonttheater, 
Schooljeugdtheater en Poëzien. 
Voor volgend seizoen wordt Teater 
Poëzien opnieuw erkend en gesubsi-
dieerd. In het seizoen 1986-1987 
ontving het K.J.T. 37 miljoen fr . , 
het Speeltheater 10,3 miljoen en 
Stekelbees 6 miljoen, en in de pro-
jectenpot doken sporadisch enkele 
jeugdprodukties op van o.a. Froe 
Froe en Jeux Interdits. 

Eva Bal berekende dat slechts 
11 <% van de voor theater beschikba-
re subsidie naar jeugdtheater gaat 
terwijl de jeugd toch 2 8 % van de 
bevolking uitmaakt. Het maken van 
jeugdvoorstellingen is bovendien 
zeer arbeidsintensief: dit betekent 

vrij hoge produktiekosten terwijl 
toegangsprijzen en uitkoopsommen 
beduidend lager liggen dan bij vol-
wassenenvoorstellingen. Een be-
langrijk deel van de eigen inkom-
sten van de jeugdtheatergroepen 
moet gehaald worden uit school-
voorstellingen: dat deze l a a t s t e - n a 
de ingrepen van Minister 
Coens -ee rde r aan inkrimping dan 
aan uitbreiding toe zijn, hoeft geen 
betoog. 

Door de beperkte subsidiëring, 
de lage uitkoopsommen én de grote 
vraag naar kinderprodukties wer-
ken deze kleine groepen vaak tegen 
het moordende tempo van 180 a 200 
voorstellingen per jaar. Van een re-
pertoiregezelschap, voorzien van 
een uitgebreid technisch en admini-
stratief apparaat, met een acteurs-
potentieel dat opgedeeld kan wor-
den in verschillende produktieker-
nen, vraagt het decreet om jaarlijks 
160 voorstellingen te spelen. De kin-
dertheatermakers zijn daarbij ver-
plicht om precies die taken van tech-
nische en administratieve aard (zo-
als het versjouwen van decors of het 
verkopen van voorstellingen) er nog 
eens bovenop te nemen. Bovendien 
zijn de meeste van hun produkties 
creaties, wat uiteraard een langere 
produktietijd vergt. Veel binnen de-
ze structuren moet bijgevolg opge-
lost worden via voluntariaat en en-
thousiasme; maar een dergelijk elan 
heeft zijn grenzen en wordt pas 
vruchtbaar indien het ingebed is in 
een professioneel en artistiek gemo-
tiveerd kader op alle niveaus. De nu 
functionerende jeugdtheaters zullen 
hierop wellicht antwoorden, dat 
precies gezien hun economische si-
tuatie en gezien de algemene onder-
waardering van de kinderwereld 
slechts weinig professionele theater-
makers zich aangetrokken voelen 
tot het werk in kindertheaters... De 
cirkel wordt hiermee opnieuw geslo-
ten... 

Naast de inspanningen van de 
theatermakers om uit deze situatie 
te geraken, wordt ook bij een aantal 
organisatoren een grotere interesse 
voelbaar. De Beursschouwburg in 
Brussel heeft jarenlang via zijn re-
ceptief werk heel wat kwaliteitspro-
dukties uit Nederland en Wallonië 
geïntroduceerd, die tot stimulerend 
voorbeeld werden voor het eigen 
kindertheater. Stekelbees en sinds 
dit jaar ook het Cultureel Centrum 
Gildhof in Tielt organiseren —de 
eerste jaarlijks, de tweede tweejaar-
l i j k s - een festival. De FeVeCC (de 
Federatie van Vlaamse erkende Cul-
turele Centra) kende dit jaar voor 
de tweede maal de Signaal-prijs toe 
voor de beste jeugdproduktie van 
het voorbije seizoen. Verenigingen 
als Assitej en Omicron (cfr Etcetera 
14) buigen zich op dit moment over 
omkadering en documentatie van 
het jeugdtheater. Enzovoorts. 

Kring doorbreken 
Er wordt dus wel gesleuteld aan het 
kindertheater, maar de kring waarin 
het zich bevindt, kan pas voorgoed 
doorbroken worden, indien er ge-
lijktijdig aan verschillende zijden 
aan getrokken wordt: 
- indien de kindertheaters zelf erin 
slagen om de aanzetten tot profes-
sionalisering een stabiele basis te ge-
ven en de bereidheid blijven tonen 
om hun isolement te doorbreken; 
- indien alle organisatoren in hun 
werk dezelfde kwalitatieve normen 
gaan hanteren als voor het volwas-
senentheater; 
- indien de overheid de specifieke 
p r o b l e m e n - e n er zijn er meer dan 
wij hier hebben opgesomd-onde r -
kent en stappen onderneemt om die 
kloof tussen volwassenen- en kin-
dertheater te dichten; 
- indien ook de theaterkritiek de 
kindervoorstellingen bespreekt op 
dezelfde wijze als de volwassenen-
produkties: de kwaliteit van geko-
zen theatrale oplossingen kan im-
mers steeds op haar waarde beoor-
deeld worden, tot welk publiek de 
voorstelling zich ook richt; 
- indien algemeen gesproken, het 
kind als maatschappelijk wezen uit 
zijn derderangspositie gehaald 
wordt en opnieuw het besef ontstaat 
dat wij van de kinderlijkheid heel 
wat kunnen leren. 

Dit artikel bevat slechts een sum-
miere schets van een aantal van de 
problemen waarmee het kinderthea-
ter vandaag geconfronteerd wordt 
en is zeker onvolledig wat het pano-
rama betreft van nu werkende 
jeugdtheatergroepen. Bovendien 
willen wij niet de indruk wekken dat 
ons volwassenentheater in perfecte 
gezondheid verkeert en dat als het 
kindertheater zijn grote broer heeft 
bijgebeend, alle problemen van de 
baan zullen zijn. Het gaat om een 
algemene kwalitatieve drempel die 
overschreden moet worden om ver-
dere ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Het gaat óók om onze ver-
antwoordelijkheid: de verantwoor-
delijkheid van elke volwassene die 
met theater begaan is, is groot in de-
ze materie. De criticus Frans Ver-
reyt schreef ooit: "Een niet geslaag-
de theateravond ontmoedigt het pu-
bliek of zwakt zijn feeling af voor 
authentiek theater"; dit geld óók 
voor het jeugdtheater. Kinderen 
hebben recht op een levend theater 
dat in zijn rijkdom kan steunen op 
alle verworvenheden van de interna-
tionale theaterkunst. Zij hebben er 
recht op nu en niet later wanneer het 
lachen ze al vergaan is. 

Marianne Van Kerkhoven 
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