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P O D I U M

HET REKWISIET
De zwarte hoedjes funge-
ren als tegenspelers voor
Eggers en Van Eeghem. Ze
verbeelden het volk in al
zijn goedheid én domheid.

DUMBO 2.0
HETPALEIS ensceneert met ‘De tocht van de olifant’
een stoet rakende gedachten over mens- en dier-zijn.

DE TOCHT VAN 
DE OLIFANT
HETPALEIS
Tot april op reis 

door Vlaanderen.

hetpaleis.be

★★★★

MARC VAN EEGHEM 
en SIEN EGGERS in 
‘DE TOCHT VAN 
DE OLIFANT’.
Verrassend subtiel. ©
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Z
elfs olifanten weten jazzpianist Jef Neve
te inspireren. In opdracht van HET -
PALEIS componeerde hij muziek bij
 Stefan Percevals enscenering van José
 Saramago’s roman De tocht van de olifant.

Perceval bewerkte het boek tot een theater-
tekst die – ondanks enkele uitleggerige uit-
schuivers – een toonbeeld van poëtische
eenvoud en virtuoze vertelkracht is. Neve
creëerde daar een bont klankenlandschap
bij, dat klinkt als een meesterlijke meute 
variaties op het loopritme van de olifant.
Van dreigend en heftig tot lieflijk en 
vrolijk, steeds in die typische cadans. 

Op de holdonkere scène prijkt een zwart-
glanzend gevaarte. De door scenograaf Jan
Strobbe verticaal uitgerekte piano heeft iets
van een abstracte olifantenkop, toch als ze
op de juiste manier belicht wordt. Perceval
plaatst zijn acteurs – Sien Eggers en Marc
Van Eeghem – aan weerszijden van de 
‘olifant’. Met behulp van hoedjes nemen 

de twee alle rollen voor hun rekening: 
van het Portugese koningspaar dat de 
olifant Salomon aan Maximiliaan Van
Oostenrijk schenkt tot de menner, soldaten
en burgers die het dier  vergezellen op zijn
wandeltocht van Lissabon naar Wenen. 
Ondanks hun net niet  gefluisterde dialogen
houden ze het steeds pittig. De enige valse
noot? Van Eeghem graait wat te gretig in
zijn dialecttrommel. 

Hoedjes, spelers en piano zijn steeds in
schemerlicht gehuld, maar die intimiteit
verveelt niet. De dartele muziek, het heldere
verhaal en de speelse regie prikkelen de 
verbeelding. Je kleurt zélf het zwarte scène-
beeld in. Zo wordt De tocht van de olifant een
zinnenprikkelende reis waarin je subtiel op
de vaak botte houding tegenover ‘de ander’
gewezen wordt. Disneys Dumbo kan vlie-
gen, Salomon verenigt mensen. De olifant
als wereldverbeteraar: het blijft een hit. 
E L S  V A N  S T E E N B E R G H E

Mediargus 
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Jullie nemen afscheid met een
schijnhuwelijk?
ZOUZOU BEN CHIKHA: In Kruistucht
vertolken Marijke Pinoy en
Mourade Zeguendi een oudere
Belgische vrouw en een jongere
man van Marokkaanse afkomst
die willen trouwen. Hun
(schijn)huwelijk is slechts een
opstap om het te hebben over 
de angst waarmee mensen in 
het leven staan, deels door alle
maatschappelijke problemen. 
Wordt het weer een partijtje
schenen schoppen?
BEN CHIKHA: Integendeel! We
vertellen een positief verhaal.
Het stuk speelt op locatie, in een
stadhuis. Maar in tegenstelling
tot in veel van onze creaties

 zoeken we in de intimiteit 
van die locatie niet de directe
 confrontatie op. We tonen dat
élke relatie een deal is, al noe-
men we die deal in Europa graag
‘liefde’. Geeft dat ons het recht
om andere deals te veroordelen?
Voel je je nog steeds ‘suspecte’?
BEN CHIKHA: Spijtig genoeg wel.
Dat is de realiteit. Ook voor deze
tekst putte ik uit mijn eigen om-
geving. Ik wil geen moraalridder
zijn, maar theater ontstaat uit de
ziel van de maker. In mijn ziel
huizen twee culturen die in onze
maatschappij soms botsen. ( E . V . S . )

[DE AVANT-PREMIERE]
KRUISTUCHT
‘Soms moet je de vleugels durven te spreiden. Ik wil weg
van de veilige cocon die Union Suspecte na tien jaar
voor mij geworden is. Weg naar een andere structuur
met andere mensen en uitdagingen’, zo kondigt 
Zouzou Ben Chikha het einde van zijn gezelschap aan.

[DE SCHETS]
HUSBANDS
Al meer dan dertig jaar werkt Jan Versweyveld
samen met regisseur Ivo van Hove. Voor Van
Hoves theaterversie van John Cassavetes’ 
Husbands bedacht de scenograaf een ‘man cave’,
een speelkamer voor mannen. 
‘De film en het stuk spelen zich op veel locaties
af’, verklaart Versweyveld. ‘Ik heb uit al die loca-
ties de essentie gepuurd. In de scenografie – een
vrij feitelijke ruimte die dienend, haast pragma-
tisch belicht wordt – combineer ik objecten die
meestal niet in eenzelfde kamer voorkomen.
Zoals een wastafel, een bar en een pingpong -
tafel. En er ligt een noppenvloer.’ 
‘Een zestal maanden voor de repetities starten,
analyseer ik de tekst en begin te schetsen. 
Ik schets op tekenpapier, maar evengoed op
bierviltjes op café en tijdens gesprekken met 
de regisseur. In de tekeningen zie je het idee 
evolueren. Het eigenlijke ontwerpen is de 
laatste stap in het creatieproces.’ ( E . V . S . )  

TONEELGROEP AMSTERDAM.
Dit seizoen enkel te zien in Rennes, Berlijn, 
Lissabon, Luik, Amsterdam, Modena en Tampere. 
Een uitgebreide tournee volgt.
tga.nl

UNION SUSPECTE
Tot april op reis door Vlaanderen.
unionsuspecte.be

MOURADE ZEGUENDI 
en MARIJKE PINOY 

in ‘KRUISTUCHT’. 
Het laatste wapenfeit

van Zouzou Ben Chikha
voor Union Suspecte.
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[NU IN HET THEATER]
WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF / 
HUMMELINCK STUURMAN PRODUCTIES

★★★★
Edward Albees stuk bestaat 
vijftig jaar, en dat wordt gevierd 
met een herneming. 
hummelinckstuurman.nl

MISSIE / KVS
★★★★
Bruno Vanden Broecke als witte 
pater in een van zijn absolute 
toprollen. Niet te missen!
kvs.be

PREMIÈRE: PARASITES / 
THÉÂTRE NATIONAL

De Waalse belofte Vincent Hennebicq
ensceneert een gruwelkomedie over 
de eenzaamheid van de stadsmens.
theatrenational.be 
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