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Colofon

Imani De Caestecker (12) en Kristof Lataire (27)
brengen vriendschap en liefde op de planken in ”Wij”.

”Kristof heeft mij nodig”

Op een kille februari-avond hangt de mist in dikke lagen bo-
ven Torhout. De vrieskou komt met een zoveelste opstoot 
op de proppen, maar wat kan het De Loods deren? Daar 
dwarrelt immers de warme gloed genaamd Imani De Caestecker 
(12) rond. Samen met Kristof Lataire (27) - en een gastrol van 
Philippe Annaert - maakt ze de cast uit van ‘Wij’. Dat komt 
van de hand van Simon D’Huyvetter, die vriend en vijand wist 
te verrassen met zijn fabelachtig Hamlet op de Torhoutse 
planken. Met deze nieuwe worp schuifelt D’Huyvetter weg 
van de hyperactieve, gebalde vuist. Hij ruimt plaats voor 
schoonheid. ‘Wij’ is een doodeerlijke vertelling over de on-
voorwaardelijke liefde tussen twee figuren, middenin een 
dans tussen droom en werkelijkheid. 

Zo zacht de 
jonge Imani lijkt, zo hard gaat het er aan toe tussen 

Simon en Kristof. Wie de werkwijze tussen deze heerschappen 
niet kent: deze relatie drijft op conflict. Gestroomlijnd is het niet. 
Die ene lap tekst zit er nog niet helemaal in ”En zo kunnen we er 
niets mee hé, Kristoftje.”, galmt het door De Loods. Waarna er 
een onverstaanbaar stuk dialoog ontstaat tussen beide heren. 
Het volume stijgt en dan is het tijd voor een interview. Voor The 
Great Director het pand verlaat, fluistert hij zijn spelers nog 
iets toe.

Simon: Geef niet te veel weg. Ik wil de mensen verrassen. 
(Wendt zich tot Den T’Ater:) Laat ons zeggen dat het over twee 
wezens gaat, twee speelkameraadjes.

En weg is hij, over naar de sterren van ‘t veld: Kristof & Imani.
Het gaat dus over twee speelkameraadjes. Kunnen jullie daar 
nog iets aan toevoegen?

Imani: “Het gaat over de vriendschap tussen die wezens. En 
dat alles kan in vriendschap. De mensen moeten na de voorstel-
ling buitenstappen en denken dat de wereld een beetje rijker is. 
Ze zullen buitenkomen met een speciaal gevoel, iets dat ze nog 
nooit hebben gehad.” 

Kristof: We willen de mensen op een bepaalde vibe brengen. 
We willen hen emoties ontlokken die ze anders niet durven laten 
zien. 

Imani: En verbeelding! Dat is heel belangrijk. 

Kristof: Ja, dat klopt. En ook de liefde. En puur amuseren.

Wij
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Interview

Cryptisch, maar goed. Kristof, jij en Simon hebben duidelijk een 
aparte manier van omgaan met elkaar. Het gaat er soms hard 
en luid aan toe.

Kristof: Ja (lacht). Mensen vinden dat soms raar. En nu wordt 
Imani daar ook in betrokken. Het moet voor haar vreemd zijn 
om 2 volwassen mannen zo bezig te zien. Maar ze gaat daar 
heel goed in mee, ze speelt dan een soort verdedigende rol.
 

Imani: (Met uitgestreken gezicht) Dan verdedig ik hem altijd. Hij 
heeft mijn hulp nodig, letterlijk (algemene hilariteit). 

We noteren: Kristof Lataire heeft een 12-jarig meisje nodig ter 
zijner verdediging. Maar is het leeftijdsverschil ook geen bar-
rière? Zeker als jullie zowat constant alleen op scène staan. 

Kristof: Dat leeftijdsverschil is gewoon boeiend. Het klikte van 
in het begin. We zijn bij momenten allebei even losgeslagen. 
Ze is ongeveer even gek als ik, echt cool. Ik kom bijna recht 
uit Hamlet, een stuk van een redelijk grote bende. Dat was al 
gestoord op zich, nu doen we het met twee en het wordt nog 
gestoorder. We zijn bovendien enorm op elkaar ingespeeld.

Vind jij het leuk om zoveel met die vreemde heren samen te 
zitten? 

Imani: (giechelt, dan plechtig:) Ik vind het heel leuk om met 
Kristof te spelen. Ik krijg ook les van Simon, maar hier is het 
toch anders. Hier zegt hij (schakelt over naar plat West-Vlaams:) 
How, gasten. ‘We kunn’dadde. Laat los, we kunn’da.’ En in de 
les (in afgestoft AN:) ‘We gaan dat heel goed doen.’ Ik had niet 
zoveel tijd om er aan te wennen, maar dat is niet erg. Het is hier 
ook minder streng dan in de musicals waar ik vroeger speelde. 
Toen kreeg je soms onder je voeten als er iets niet goed was, 
hier is dat anders. 
 

Kristof, jij was een belangrijk element - zeg maar een natuur-
kracht - binnen de succesvolle Hamlet-productie. Kan je de 
werkwijze tussen Hamlet en Wij vergelijken? 

Kristof: Dit is veel intiemer. Bij Hamlet had je bijvoorbeeld tel-
kens een doorgedreven opwarming. Via uitputting moest je zien 
te vinden hoe je iets moest spelen. Dat is hier niet zo, we war-
men zelfs niet op. We gaan meteen de vloer op en spelen. Het 
zit hier meer in samenspel. Er ligt ook veel meer nadruk op de 
tekst. Je kan je ook moeilijker wegstoppen, aangezien we met 
z’n tweetjes op die scène staan. Het ligt dus wel vrij ver af van 
Hamlet, al blijft het visuele aspect erg belangrijk. 
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Zomeruistap

Een tip van de sluier 

Hoewel het gure winterweer nog in onze beenderen zit, den-
ken we toch al aan zonnigere tijden. Ook dit jaar plannen we 
een zomeruitstap en dat mag wel eens iets bijzonders zijn. 
Geïnteresseerden kunnen alvast hun agenda vrijhouden op 
zaterdag 28 en zondag 29 september 2013. Twee dagen, 
jawel!

Met alle Chinezen... 

En al zéker met die van de Rembert. De nieuwjaarsreceptie 
was ook dit jaar - naar goede gewoonte - een schot in de 
roos. Onze eigenste Lionel Cox zelve had het niet beter 
geklaard. De Loods was decor voor een puik feestje, voor 
de gelegenheid erg Chinees getint. We onthouden wok, 
kroepoek, saké, wasabi en sushi (al is dat eigenlijk Japans, 
maar wie heeft dat gemerkt?). Zelfs de speech van oude 
getrouwe Luc Descheemaeker verwees naar de Oosterse 
Volksrepubliek (Die lange muur, weet u wel?).

We zullen het niet licht vergeten. Bij wijze van herinnering 
geven we nog een selectie sfeerbeelden mee. 

Sayanora! (ook Japans)

Nieuwjaars-
receptie

7

Nieuwjaars-
receptie
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wij

Op 30 maart spelen jullie de première van Wij. Wat moet er 
gebeuren vooraleer jullie tevreden van het podium stappen?
 

Imani: Als ik me amuseer, dan is het goed. We zullen er maan-
den aan hebben gewerkt. Dan moet het voor ons leuk zijn ook. 
En als de mensen me herkennen in het stuk. 

Kristof: Ik sluit me aan bij haar spelplezier. 
 

Veel succes ! 
 Benjamin Van Synghel 

Toneelkring Sint-Rembert presenteert ”WIJ” 

Regie: Simon D’huyvetter

Cast: Imani De Caestecker, Kristof Lataire, Philippe Annaert

WIJ.
 

Kom maar hier. Je moet niet bang zijn. 
Kom, pak mijn hand goed vast.

Laat ons hurken, zodat ze ons niet zien! 
Hou je goed vast aan dit takje van de struik. 

Zie je het meisje daar?  
Ze kijkt naar niets. 

Ze streelt zachtjes over een schelpje. 
Zo blinkt het en wordt het uniek. 

Ze zingt een liedje maar dat horen we niet.
 

Ze pakken elkaar vast. 
Ik denk dat ze vrienden zijn. 
Maar wie zal het zeggen?

Heet het ook vriendschap als 
je altijd maar met twee bent op zo’n heuvel? 

Hij zegt: ‘Als je iets vindt, meisje, dan heb je niet goed gezocht.’ 
Daarom zoeken ze. 

 Hij zegt: ‘Je moet niet bang zijn. En als je toch bang bent, moet 
je het nooit verstoppen.’ Daarom tonen ze het aan elkaar.
 Hij zegt: ‘Als je niet speelt, dan word je een vervelend groot mens.’  

Daarom spelen ze. 
 

‘WIJ.’ is een onderzoek met twee spelers die proberen eerlijk 
te zijn zonder al te veel saaiheid of ironie. Ze proberen ook 

onnozel te doen, en als dat mislukt zijn ze daar heel verdrietig 
over. Ze zijn ook bang van confrontaties en het liefst zouden 
ze de hele dag gewoon schelpen strelen en lekkere dingen 
eten (en wat dansen). Zonder te dwepen. Zonder te scoren.

Zo zijn zij echt kwetsbaar.
Zo zijn ze even zoals wij willen zijn.

(Eentje gaat er dood.)

WIJ.
Zaterdag 30 maart, donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 

6 april 2013 om 20 u. in cc de Brouckere, Torhout
Reservatie Westlandia 050 21 21 32

Theaterkamp
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Drie maal is scheepsrecht 

Na het succes van de voorbije twee jaar, plannen we dit jaar een 
nieuwe editie van ons theaterkamp. Derde keer, nóg betere keer, 
zeggen wij dan.

Verdere info volgt nog, maar vroege vogels kunnen zich alvast 
van een plaatsje verzekeren, door te mailen naar:
katleencarrein@base.be 

Het kamp staat open voor jongens en meisjes tussen 9 en 13 
jaar en zal begin juli doorgaan in De Loods (achter huis Bekaert).

Elke dag wordt er theater gemaakt van 9 u. ’s ochtends tot 
16 u. in de namiddag.

Het prijskaartje voor het eerste kind bedraagt 90 euro. Als 
broer of zus meekomen, dan betalen die 75 euro.

De Gouden 
Feniks

And the Oscar goes to... 

Toneelkring Sint-Rembert krijgt dit jaar de Gouden Feniks toe-
bedeeld. Dat is de jaarlijkse cultuurprijs van de Vriendenkring 
Kunst Houtland (VKH). Wij zien dit als een hele eer en een pluim 
voor alle Remberters die ooit bijdroegen aan de realisaties van 
onze kring. In het verleden kregen gewaardeerde Remberters 
als Guido Cafmeyer, Dirk Tanghe en Luc Descheemaeker de 
prijs al toebedeeld. Nu zijn we allemaal lid van dat clubje. Proficiat!  

De VKH had in het juryverslag mooie woorden veil voor onze kring: 

”Sinds 1947 zet deze toneelkring zich in om hoogstaand toneel 
met een sterke uitstraling te brengen. In de loop van die jaren 
werd onder impuls van meerdere geïnspireerde regisseurs, 
met telkens een enthousiaste spelersgroep meermaals het 
Landjuweel gewonnen. De aparte jongerenproducties van de 
laatste jaren zorgen, naast de klassieke opvoeringen, voor een 
frisse dynamiek.” 

We blinken in ons vel, gadomme.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 2 maart 2013 
om 15 u. in cc De Brouckere. Iedereen is welkom. 


