
Met decorateur Andrei Ivaneanu 
werkt U veel samen. Voor Muu was er 
ook choreograaf Aimé De Lignière? 
Vormt er zich een team? 

"Die mensen zijn van groot belang. 
Ook Jaak Van De Velde, hoe die 
mensen beeldhouwt in licht. Aimé gaf 
de juiste correcties, die ik aanvoelde 
maar niet kon maken, aan de bewe-
gingen. Vroeger deed ik alles zelf, ook 
al om materiële redenen, maar nu kan 
ik niet meer zonder die mensen. Te-
amwork met mensen met zulk métier 
is ontzettend leuk." 

Die eenheid tussen muziek, klank, 
beweging, licht, woord als in een mu-
ziekcompositie is dat de nieuwe richting 
van het Speeltheater? 

"De pijlers van dit theater zijn zin 
voor experiment, inspiratie en betrok-
kenheid. De ruimte voor experiment, 
wat eigenlijk onderzoek betekent, is 
groot. Als iemand gegrepen is, over-
tuigd, ja dan kan het. Maar wat mezelf 
betreft wil ik produkties die zo'n een-
heid uitstralen. Ik zit nu op die ader en 
wil er nog even op doorgaan." 

De oer-emoties 
M u u drijft toch veel op sfeer, een 

herkenbare sfeer die door de zaal joeg en 
zowel de volwassenen als de kinderen 
trof. De term kindertheater blijkt vaak 
misleidend, want er is theater bij dat 
iedereen kan aanspreken? 

"Weet je wat ik denk. Ik vind dat 
alles emotie is. Nu zijn er basisemo-
ties, noem het oeremoties die voor 
iedereen gelden. Ook voor kinderen. 
Zij staan er nog het dichtst tegenaan. 
Volwassenen hebben ze wat zoek ge-
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verwarrende verklaringen, van het ligt 
toch complexer en zo, om dat maar 
niet te moeten erkennen. Als je nu die 
emoties kunt pakken, in klank en 
beweging, in taal, maakt het niet zo-
veel uit voor wie je speelt. Men her-
kent het, ook de volwassene, die het 
dikwijls als een opluchtende, bevrij-
dende ervaring ziet. Soms ligt dat in 
een detail. Gelukkig is het dan een 
kindervoorstelling en moet je er ver-
der niet meer over piekeren. We 
speelden onlangs in Den Bosch voor 
een kritisch theaterfestivalpubliek. 
Een mevrouw stond nadien te huilen. 
Iets moet haar geraakt hebben. Het is 
natuurlijk niet zo dat je zegt nu ga ik 
eens iets heel gevoeligs maken. Als 
vormgever moet je erop letten dat het 
gevoel puur is, anders krijg je blubber. 
Ik denk dat ik daar streng in ben, vlug 
afkap, wie wil kijken ziet het wel vind 
ik." 

U wordt wel spinnijdig wanneer men 
het kindertheater niet ernstig neemt? 

"Ik moet daarin eerlijk zijn, "het 
kindertheater", ik weet niet eens wat 
het is. Je moet daar in commissies 
over praten, ik wil wel, maar meer en 
meer wil ik mijn energie geven aan 
wat ik zelf wil zeggen, zelf wil doen 
met dit gezelschap. "Het kinderthea-
ter" is een andere abstractie, mijn 
geïnspireerdheid zit daar niet in." 

Maar U werkt toch wel grotendeels 
voor kinderen? Waarom maakt U dan 
geen theater tont court? 

"Kijk, je hebt mensen die gaan echt 
theater maken voor kinderen. Bij mij 
is dat niet zo, mijn kanaal leidt ge-
woon naar kinderen. Zolang ik besta 
heb ik een bijzondere geboeidheid 
voor kinderen. Ik heb jaren projecten 
gedaan met kinderen, nog steeds geef 
ik dolgraag dramalessen, maar voorlo-
pig doe ik geen produkties meer met 

kinderen. Ik merk dat die ader even is 
gestopt." 

Wat is dan de funktie van de drama-
lessen in het Speeltheatergeheel? 

"De idee dat kinderen met theater 
kunnen bezig zijn vind ik heel belang, 
rijk. Gelukkig vind ik steeds goede 
dramadocenten, die niet voor hun 
eigen glorie gauw een produktie met 
kinderen willen opzetten. Dan heb je 
het gevaar dat je je vormen gaat 
opleggen en dan zie je dezelfde pa-
troontjes als je 's avonds in het volwas-
senentheater ziet. Het moet een sa-
mengaan zijn, juist dat eigene dat 
kinderen hebben in vormgeving, zeg-
gingskracht eruit kunnen halen." 

Die kinderen wordt U nooit moe? 
"Nee, helemaal niet zelfs. Ik blijf er 

door geboeid. Zoals ik reeds zei, dat is 
mijn kanaal. Als ik aan Karei Eykman, 
of Joke Van Leeuwen vraag: "Waar-
om voor kinderen?", dan is het ant-
woord, ja dat is gewoon zo. Of neem 
Roald Dahl, die is toch het sterkst 
voor kinderen. Er zitten veel voetan-
gels en klemmen in theater voor kin-
deren. Een volwassene maakt theater 
voor volwassenen, dat is het kanaal 
gelijk oversteken. De emoties worden 
als gekend verondersteld. Nu ligt dat 
in kindertheater anders. Het kind ziet 
theater dat gespeeld wordt door een 
volwassene. Volwassenheid, een toe-
stand die hij niet kent. Als die vol-
wassenen op scène nog eens een 
kind gaat nadoen, wat vaak gebeurt, 
en hij pakt er dat cliché uit, van hoe 
een volwassene denkt dat het kind is, 
wel dan is hij er reeds zover van 
verwijderd, dat hij het kind helemaal 
niet kan terughalen in zichzelf en het 
dus gaat nadoen. Met het gevolg dat 
het kind een vertekend beeld ziet van 
iets waarvan de acteur denkt dat het 
zo is. Ga die verwarring maar eens te 
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