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Opbrouck als Johan Simons de artis
tieke  coördinatie  verzorgde  bij
NTGent en dat ook onder Milo Rau zal
doen, verdedigt die nieuwe koers. ‘In
de toekomst willen we meer vanuit een
inhoudelijke noodzaak met de acteurs
samenwerken. Alle leden van het hui
dige  ensemble,  behalve  Wim,  gaven
aan dat ze ook op projectbasis bij regis
seurs Milo Rau en Luk Perceval willen
spelen. Door niet langer iedereen vast
in dienst te nemen, scheppen we ruim
te voor jonge en meer diverse acteurs.’

‘In  september  bekijken  we  samen
met de ensembleleden wie we in welke
productie casten. Met het gros van de
acteurs gaan we opnieuw in zee. On
der anderen Bert Luppes, Oscar Van
Rompay en Elsie de Brauw zullen ze
ker nog op de NTGentpodia  te  zien 
zijn. En ik sluit niet uit dat we in de
toekomst  met  Wim  samenwerken 
wanneer die kans zich voordoet.’

niet mee eens. ‘Het is vooral de formu
lering “dat de contracten gereset zul
len worden” die mij stoort. Men reset
geen mensen. Dat is gewoon manage
mentjargon voor collectief ontslag. Bij
andere  bedrijven  zou  men  spreken 
over  een  sociaal  bloedbad.  In  deze 
gang van zaken wil ik niet langer mee
stappen. Dan komt de vakbondsman
in mij naar boven.’

Opbrouck gelooft niet dat acteurs
ensembles  passé  zijn.  ‘Waarom  kun
nen  technici  en productieleiders wel 
vast  in  loondienst zijn, maar acteurs
niet? Levert dat dan echt minder radi
caal en spannend theater op? Ik kijk 
erg op naar Toneelgroep Amsterdam,
waar het wél lukt om acteurs vast aan
te  werven.  Maar  in  Vlaanderen  wil
men dit blijkbaar niet langer.’

Meer diversiteit
Steven Heene, die zowel onder Wim

Opbrouck  doelt  daarmee  op  de
kortstondige terugkeer van Johan Si
mons  als  artistiek  leider,  die  vaker
niet dan wel aanwezig was in Gent.
‘Sinds de terugkeer van Simons voel
de  ik  mijn  energie  wegvloeien.  De
liefde  raakte  bekoeld.  Simons  koos
voor een politiek theater, maar hield
weinig rekening met de wensen van
het acteursensemble. Daarom ben ik
niet  meer  in  nieuwe  projecten  ge
stapt.’

Na de aanstelling van de Zwitsers
Milo Rau als nieuwe artistiek direc
teur  werd  beslist  om  de  vaste  con
tracten met alle acteurs  te beëindi
gen in juli 2018. Opbrouck is het daar

FILIP TIELENS
‘Ik heb tien prachtige jaren gehad

bij NTGent’, vertelt Wim Opbrouck,
die  van  2010  tot  2015  aan  het  roer
stond  van  het  Gentse  stadstheater.
‘Maar  de  afgelopen  twee  seizoenen
waren  erg  lastig. Omdat  ik met En
avant,  marche!  op  wereldtournee
was,  heb  ik  de  perikelen  rond
NTGent vanop afstand gevolgd. Dat
ging er treurig aan toe.’

Feist op Brussels Summer Festival

Ophitsen op blote voeten

Leslie Feist, de Canadese koningin van de hartensmelters.  ©  Kristof  Vadino

Wim Opbrouck over zijn vertrek bij NTGent

‘Mensen reset je niet’
Na twaalf jaar, waarvan vijf 
als artistiek leider, vertrekt 
acteur Wim Opbrouck bij 
NTGent. 

den er op die momenten bij voor spek en
bonen. Erg rauw, allemaal.

Alleen
Het is het geluid van haar vijfde en jong

ste album Pleasure. Na het complex klin
kende Metals (2011) had Feist het gevoel dat
ze zich opnieuw moest bewijzen. ‘Ik had zo
lang met anderen gespeeld dat ik meer op
hen steunde dan zou mogen’, vertelde ze bij
de release. ‘Ik moet het ook alleen kunnen.’

Op Pleasure is ze vaak alleen. Niet alleen
muzikaal:  ze  lijkt er ook een stukgelopen
relatie op te verwerken. ‘I wanted feelings/
they got in my way’, klinkt het in ‘Century’
over de eindeloze zoektocht naar de ware.
Dat was een van de momenten waarop haar
gitaar nijdig klonk en haar stem teder. Dat

contrast dook ook op bij de Nina Simone
cover ‘Sea lion woman’, waarbij ze enthousi
ast het publiek ging ophitsen, maar dan op
blote voeten.

Spanning
In Brussel  zorgde Feist  voor  constante

spanning. Van geen song wist  je op voor
hand of hij zou zalven of slaan – het kon
zelfs  midsong  keren.  Uitzondering  was
‘Any party’, een van de mooiste liefdeslied
jes die we dit jaar al hebben gehoord. ‘You
know I’d leave any party for you/ cause no
party’s so sweet as our party of two’ zongen
mensen, terwijl ze mekaar in de ogen ke
ken. Feist glunderde.

Dat de Canadese een patent heeft op har
tensmelters bewees ze nogmaals met ‘I feel

it all’  en doorbraakhit  ‘1234’, populair ge
worden door een iPodreclame. ‘Het wilde
tien jaar lang niet meer gespeeld worden’,
getuigde ze in Brussel over haar dubbele ge
voelens jegens dat nummer.  ‘Deze nieuwe
versie is hoe tien jaar klinkt.’ Het fantasie
rijke deuntje werd hertimmerd tot iets dat
minder  dartel  is,  maar  des  te  wijzer  en
doorleefder. Als we allemaal zo mooi oud
mogen worden als die song: laat de grijze
haren maar komen.

NICK DE LEU

Pop ‘Live moet dit zinderen’, 
schreven we in de recensie 
van Feists nieuwe album 
‘Pleasure’. Wel: dat deed het.

I
n  haar  fuchsia  baljurk  stak  Leslie
Feist schril af tegen de rest van het
podium. Haar muzikanten kleedden
zich  donker,  en  één  enkel wit  voet
licht stond strak op haar gericht. Het

leek de visualisering van haar muziek:  in
veel  nummers  nam  de  Canadese  singer
songwriter het voortouw met haar elektri
sche gitaar en haar tere stem. De bassist,
pianist  en  drummer  die  ze  had  meege
bracht naar Brussels Summer Festival ston
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Wim Opbrouck. © Merlijn
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