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Ivo van Hove
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► Geboren in Heist-op-denBerg in 1958
► Maakte in de jaren 80 naam
als theatermaker in antwerpen
► Was achtereenvolgens artistiek leider van aKT, aktVertikaal en de Tijd
► Maakte in 1990 de overstap
naar Nederland als directeur
van het Zuidelijk Toneel
(eindhoven)
► is sinds 2001 directeur van
Toneelgroep amsterdam
► is sinds 1997 gastregisseur
van The New York Theatre
Workshop
► Maakte ook stukken voor het
stuttgart staatstheater en was
te gast op onder meer de
Biënnale van Venetië, het
edinburgh international Festival
en de Wiener Festwochen
► Heeft een voorkeur voor
grote repertoirestukken, van
sophocles (Antigone, 2015)
over shakespeare (Macbeth,

Schoenaerts
als perfecte
ariër

Belgische trots in Hollywood speelt
in Suite française een Duitse soldaat
die Michelle Williams met muziek verleidt.

1987) tot eugene o'Neill (Lange
dagreis naar de nacht, 2013),
maar heeft ook al ﬁlmscenario's
van John Cassavetes en
Michelangelo antonioni op het
podium gebracht
► Waagde zich met Lulu (1999)
en de Ring des Nibelungen
(2006) ook aan opera en
maakte verder een televisieserie (Thuisfront, 2008) en een
langspeelﬁlm (Amsterdam,
2009)
► Werd in 2004 ingehuldigd als
Chevalier dans l'ordre des arts
et des Lettres en ontving in
2014 een eredoctoraat aan de
Universiteit antwerpen
► Won twee obie awards, de
amerikaanse theaterprijzen
voor oﬀ-Broadwaystukken
(1998 en 2005); verder ontving
hij ook de Theaterfestivalprijs
(1996), de Nederlandse Prijs van
de Kritiek (2007) en twee
Laurence olivier awards (2015)

‘Op het podium
ben ik een
ander mens’
© Joris Casaer

Jacques Vermeire overwint tegenslag
na tegenslag en staat binnenkort weer op de
planken. En maandag zit hij in Kroost.

HET GEHEIM VAN PRIJS BEEST IVO VAN HOVE
Award-koning. De prijzenkast van regisseur
en theaterdirecteur Ivo van Hove raakt
stilaan overvol. Nu heeft de Belg een
Laurence Olivier Award binnengerijfd.
De ingrediënten voor zijn wereldwijde
succes? Teamwork, loyaliteit, artistieke visie
én een goed beleid, zeggen zijn acteurs.
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JANA ANTONISSEN EN EWOUD CEULEMANS

Belgisch
designdorp
in Milaan

Vaderlandse ontwerpers bundelen
de krachten om extra op te vallen
op de hoogmis van design.

A

ls allereerste niet-Britse
regisseur wint Ivo van Hove
de Laurence Olivier Award,
een van de meest prestigieuze prijzen uit de Britse theaterwereld. De
Vlaamse regisseur wordt bekroond
voor A View from the Bridge, een
bewerking van het stuk van de

beroemde Amerikaanse toneelschrijver Arthur Miller uit 1955. Van
Hoves bewerking ging in totaal met
drie awards naar huis; ook de vertolking van de Britse hoofdrolspeler
Mark Strong was goed voor een
prijs.
Om even te schetsen hoeveel deu-

ren zo’n prijs opent, hoeven we niet
ver te zoeken. Vorig jaar won landgenoot Sidi Larbi Cherkaoui de
Olivier Award voor beste dansproductie. Vóór die prijs had de gereputeerde Britse regisseuse Lyndsey
Turner nog nooit van Cherkaoui
gehoord, binnenkort voeren onder
andere acteur Benedict Cumberbatch de danspasjes van de
Marokkaans-Belgische choreograaf
uit in Turners Hamlet.

Topje van de ijsberg
Hoewel Van Hove dit jaar niet de
enige Belg is die in de prijzen valt –
het Belgische gezelschap Peeping
Tom krijgt de award voor beste
nieuwe dansproductie – is de bekroning van zijn regiewerk een unieke

primeur, te danken aan jaren van
zorgvuldig aan de weg timmeren.
Maar wat maakt van Ivo van
Hove nu zo’n unieke, succesvolle
regisseur ?
Eerst en vooral kun je moeilijk
naast het uitstekende gezelschap kijken waarin Van Hove vertoeft. Sinds
zijn aantrede als directeur van
Toneelgroep Amsterdam 2001
beschikt hij over een vast ensemble
van topacteurs als Halina Reijn en
Ramsey Nasr, en met onder andere
Abke Haring en Matteo Simoni ook
over een reeks gastacteurs van eenzelfde kaliber. Op dramaturgisch
vlak wordt hij bijgestaan door vakmannen zoals onder andere landgenoot Johan Reyniers. Ook zijn
vriend en vaste scenograaf Jan

Wat zit er in het leidingwater
van deze regisseur dat hij
internationaal zoveel succes boekt?
‘Ivo maakt avantgardetheater, maar
voor een groot
publiek en niet voor
een kleine niche.
Hij heeft een eigen,
unieke visie maar die
gaat nooit ten koste
van het stuk’
RAMSEY NASR

Versweyveld verdient lof. “Deze
overwinning is er een voor het hele
team”, zegt Van Hove aan de telefoon, net terug uit Londen, waar hij

de Laurence Oliver Award in ontvangst nam. “Teamwork is in theater het allerbelangrijkste: als regisseur is het mijn taak om iedereen op
de top van zijn kunnen te laten presteren. Ik ben slechts het topje van de
ijsberg.”
Van Hoves kracht is dat hij zich
niet enkel met de juiste mensen
omringt, maar hen ook naar waarde
weet te schatten. “Ivo’s talent als
regisseur is dat hij heel goed kan kijken naar de mensen waarmee hij
werkt. Hij werkt naar de grenzen
van een acteur toe, hij creëert een
kader waardoor je bevrijd kan spelen. Tegelijk regisseert hij heel helder en duidelijk: Ivo weet heel goed
wat hij wilt”, vertelt Matteo Simoni,
die in 2014 meespeelde in Van Hoves

