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DeMorgen.

Regieprijs voor Belgische Naomi Velissariou op Gala van het Nederlands Theater
ROBIN
BROOS
Robin Broos zet deze
week de blik op oneindig.
Vandaag: fictie met
Koen De Bouw.

Roepen als
Koen De Bouw
ls tiener kruiste ik hem eens in de Parijsstraat in
Leuven. Vanuit een familiair gevoel zei ik spontaan ‘dag’, waarop hij ongemakkelijk knikte en
zijn sleutels op de grond liet vallen. Pas toen viel
mijn frank (er waren nog franken): dit is die man
van tv, die kent me helemaal niet. We werden allebei rood en liepen verder.
Koen De Bouw maakt nu eenmaal deel uit van
het meubilair. Alsof hij in elke die naam waardige
Vlaamse ﬁctiereeks of -ﬁlm opduikt. Maar let op,
op een positieve manier. Meestal gaat elke nieuwe Vlaamse
serie gepaard met hetzelfde gezucht. Zijn dat nu alweer dezelfde acteurs? Dat is toch die van die onnozele WestVlaamse wietreeks? Heb ik die gisteren al niet op VTM
gezien? Is er nu werkelijk niemand anders die een fatsoenlijke rol kan neerzetten?
(Toegegeven, dat is redelijk logisch: Vlaanderen is een
zakdoek groot. Talent kan niet zo dik gezaaid zijn. Maar
zouden de Denen of Zweden dat ook denken bij elke
nieuwe nordic noir met Lars Mikkelsen?) Bij De Bouw is
dat om een of andere reden anders. (Allicht net als bij Lars
Mikkelsen.) Alsof zijn deelname een keurmerk is, dat zelfs
een productie van Jan Verheyen enigszins verteerbaar
maakt. (Laat ons beleefd blijven en hier niet over De premier beginnen.)
“Ik vind hem altijd wat
emotioneel afgevlakt overkomen”, zei een kameraad
gisteren op café. En daar
Alsof De Bouws
ben ik het mee eens, tot op
deelname een
zekere hoogte. De Bouw
speelt
zijn personages met
keurmerk is,
de sérieux van hun hoedadat zelfs een
nigheid. Hij ís de autistische professor T., de pas
productie van
gescheiden Willem HenJan Verheyen
drickx in Los zand of
– never forget – Lou Swertverteerbaar
vaeghers in Thuis.
maakt
Daarom ben ik vorige
week beginnen te kijken
naar het nieuwe Grenslanders op Eén. Intussen heb
ik het bijna integraal uitgekeken op VRT NU, terwijl ik er
niet eens zo wild van ben. Halfweg begon ik me af te vragen: waarom blijf ik eigenlijk kijken? Toen heb ik beseft: ik
zie Koen De Bouw graag bezig. Vooral als hij roept.
Roepen?, denkt u nu. De Bouw speelt toch zelden boosaardige personages? Klopt. Maar als hij uit zijn vel springt,
is dat straffe kost. Geloofwaardig, met veel emotie. In deze
nieuwe zondagavondﬁctie vooral uit frustratie, in de context waarin zijn vrouw hem onredelijk behandelt. Maar
zelfs in het kolderieke Safety First werkte het, toen hij een
persiﬂage van zichzelf speelde en radeloos zijn oude
schoolmakker Luc toeriep.
Roepen kan De Bouw als geen ander. Behalve professioneel zijn rollen spelen, natuurlijk. En oké, misschien doet
hij dat soms wat emotioneel afgevlakt, net zoals wij zelden
in de gang staan te dansen bij een opsteker. Maar eens
goed geloofwaardig roepen? Dat is voor mij dé deﬁnitie
van héél groot acteertalent.

Ramsey Nasr wint
theaterprijs Louis d’Or

A

Grenslanders, zondag om 21 uur bij Eén.

van de wonden die hem in zijn jeugd zijn toegebracht. De schade is te groot, de zelfhaat te hardnekkig.
Nasr geeft als Jude hartverscheurend vorm
aan dat zielsverdriet. Verbluffend lenig verandert
hij van broze oudere man in een gekweld kind,
en andersom. Nasr toont ons een staalkaart van
lijden, van stil en onderdrukt tot woest en wanhopig, tierend en krijsend.
Te midden van alle gruwel weet hij bovendien
sprankjes hoop te creëren, als een dun streepje
zonlicht door een wolkendek. Allengs wordt Jude
in de voorstelling zelfs een allegorische ﬁguur.
Nasr slaagt erin zijn lijden glorieus te transformeren: zijn liefdevolle toewijding verleent Jude
een welhaast mystieke grandeur. Regisseur en
hoofdrolspeler helpen elkaar in Een klein leven
naar grote hoogten. De mannelijke muze van Van
Hove is opgestaan.

‘Nasr toont een palet
van liefde, hoop,
verlangen, angst,
wanhoop
en overgave’
UIT HET JURYRAPPORT

Ramsey Nasr krijgt de prijs voor zijn vertolking in Een klein leven. © JAN VERSWEYVELD

Ramsey Nasr heeft voor zijn pijnlijk intense
rol van Jude St. Francis in Een klein leven de
Louis d’Or gekregen, de belangrijkste
Nederlandse toneelprijs. Ook de Belgische
actrice Naomi Velissariou viel
in de prijzen bij de uitreiking.
De Vlaamse regisseur Ivo van Hove was de eerste
die Een klein leven, de bestseller van de Amerikaanse schrijfster Hanya Yanagihara, wereldwijd
op toneel mocht brengen. Hij transformeerde
een hyperrealistisch eigentijds lijdensverhaal tot
een grootse allegorie van Bijbelse proporties.
Een theatrale oefening in lijden, met Jude St.
Francis als noodlottige gids en voorganger. Voor
het spelen van die rol krijgt Ramsey Nasr de Louis
d’Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs.
Het is de tweede keer in vier jaar tijd dat die eer
hem te beurt valt. Vorig jaar ging de onderscheiding naar de Vlaamse acteur Bruno Vanden

Broecke voor de monoloog Para. “Nasr toont een
palet van liefde, hoop, verlangen, angst, wanhoop en overgave”, schrijft de jury van de Louis
d’Or. “Hij manoeuvreert zijn personage Jude op
schitterende wijze langs de randen van de afgrond.”
Wat Nasr in de voorstelling toont, in de zware
rol van de gefolterde Jude, is niet minder dan
olympisch acteren. In ruim vier uur tijd verbeeldt
hij met niet-aﬂatende intensiteit de slopende decennia van Judes leven, dat gevormd is door
trauma. Van het hunkerende kind dat hij ooit
was, verpest door de perverse affectie van pedoﬁelen, tot de verminkte invalide die hij later
wordt. En terug, want in Van Hoves interpretatie
van de roman lopen de tijden door elkaar: het
verleden werkt door in het heden, voor Jude zijn
die twee één.
Ondanks vriendschappen, verliefdheid en
maatschappelijk succes zal hij nooit herstellen

De Theo d’Or voor beste vrouwelijke hoofdrol
ging naar Hannah Hoekstra voor haar rol in People, Places & Things van Toneelgroep Oostpool.
Ook de Vlaamse Kristien De Proost was ervoor
genomineerd voor haar rol in All Inclusive van
de Duitse theatermaker Julian Hetzel.
De theatermaker Naomi Velissariou ontving
de regieprijs voor haar ontregelende theaterconcert Permanent Destruction – The SK Concert. De
35-jarige Belgische actrice en theatermaakster
was met de voorstelling ook geselecteerd voor
het pas afgelopen TheaterFestival.
In Permanent Destruction – The SK Concert hercontextualiseren Velissariou en producent Joost
Maaskant het vaak donkere gedachtegoed van
de Engelse theaterauteur Sarah Kane naar een
liveconcert met alles erop en eraan: staand publiek, bar, spots, visuals en bijzonder dansbare
muziek. De manier waarop ze dat doen, doet
naar adem happen. Een recensent van de Volkskrant schreef vorig jaar: “Een intens, schizofreen
theaterconcert dat hoofd en lijf uiteenscheurt.”
The SK Concert was het eerste deel van een trilogie. Velissariou ging met deel twee, The HM
Concert, al voor de zomer in première in Nederland. Die voorstelling, waarvoor ze zich liet inspireren door de teksten van de Duitse toneelschrijver en DDR-grootheid Heiner Müller
(1929-1995), beleeft in december haar Vlaamse
première in de KVS. (HW, JDB)

Film ‘Girl’ wint acht Ensors

Nieuw tv-productiehuis
Tivoli.tv gaat van start

De ﬁlm Girl en de tv-reeks
De dag hebben de meeste
prijzen gewonnen op het
Gala van de Ensors. Die
Vlaamse ﬁlm- en tv-prijzen
werden zaterdag uitgereikt
in het Kursaal van Oostende
op de slotavond van het
Filmfestival van Oostende.

Tivoli.tv is een kersverse speler
in het dichtbevolkte landschap
van tv-productiehuizen. Concrete plannen zijn er nog niet,
zegt medeoprichter Kris Spaepen. ‘Met onze ervaring hopen
we een rol te spelen.’
“Maandag beginnen we met
een wit blad. Er zijn nog geen
deals en er zijn nog geen programma’s”, zegt Kris Spaepen
van Tivoli.tv. ‘We’, dat zijn Spaepen zelf, Anouck Vercammen en
Koen De Blende. “We hebben elkaar leren kennen bij Kanakna,
waar we vooral realityprogramma’s maakten.”
Spaepen werd in april de deur
gewezen bij Zodiak Belgium, maker van onder andere Familie.

Girl van regisseur Lukas Dhont
was op voorhand de grote favoriet met negen nominaties. Zoals
te verwachten viel, kon de ﬁlm
ook het leeuwendeel van die nominaties verzilveren. Girl won
acht Ensors: beste ﬁlm, beste regie, beste scenario (Lukas Dhont
en Angelo Tijssens), beste acteur
(Victor Polster), beste director

Girl-regisseur
Lukas Dhont
en zijn
hoofdrolspeler
Victor Polster.
© BELGA

of photography (Frank van den
Eeden), beste montage (Alain
Dessauvage), beste muziek (Valentin Hadjadj) en beste production design (Michelle Beeckman,
Catherine Van Bree en Philippe
Bertin).
Tijdens een opmerkelijk
dankwoord gaf scenarist Angelo
Tijssens cijfers van het aantal

transgenders met zelfmoordgedachten. Hij riep op tot verdraagzaamheid tegenover iedereen die anders is.
Niet schieten, de ﬁlm over de
bende van Nijvel van Stijn Coninx, was ook negen keer genomineerd, maar moest tevreden
zijn met drie Ensors: box oﬃce,
best bekeken ﬁlm en de Telenet-

publieksprijs. Binti won de
Ensor voor beste jeugdﬁlm,
Ademloos van Daniel Embo
werd uitgeroepen tot beste documentaire. Regisseur Hans
Herbots kreeg de Albert BertPrijs voor Internationale Doorbraak.
Bij de tv-prijzen was het wat
spannender met De Dag en Studio Tarara. De VIER-reeks De
dag won de Ensor voor beste
tv-serie, beste tv-scenario ( Julie
Mahieu en Jonas Geirnaert) en
beste regie (Gilles Coulier en
Dries Vos). Studio Tarara kreeg
beide acteursprijzen: Janne Desmet werd gelauwerd als beste
actrice, Peter Van den Begin als
beste acteur. (BELGA)

Zijn ﬁnancieel directeur zou zichzelf verrijkt hebben, Spaepen
werd als CEO van het bedrijf
medeverantwoordelijk geacht.
“Ik heb geen nieuwe informatie
over het gerechtelijk onderzoek”, zegt Spaepen, die vooral
naar de toekomst wil kijken.
Maar is een nieuw productiehuis wel zo’n goed idee in een
sector in crisis. Wegsmeltende
reclame-inkomsten maken dat
zenders besparen op nieuwe
producties. “Een goed idee is een
goed idee”, antwoordt Spaepen
daarop. “Een ﬁctiereeks moet je
niet meteen verwachten, we zullen in de eerste plaats mikken op
factual entertainment, scripted
reality of reality-tv.” (FE)

