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Wonderbaarlijk wilde rakkers in Kartonnitopia

Naar intussen goede gewoonte plaatste Toneelkring Sint-
Rembert deze zomer 16 jonge theaterbeesten in quarantaine 
in ”De Loods”. Dat is, nog steeds, het mooiste theaterhok van 
de hele wereld. Het jonge geweld mocht er een week lang 
op theaterkamp. ”Leidster” Loes Swaenepoel geeft hier een 
impressie.

Zestien welwillende rakkers stonden klaar in ”De Loods”. 
Daar werd de unieke wereld Kartonnitopia gebouwd. Voor de 
jonkies stonden alle denkbare aspecten van theater op het 
programma: decor, kostuums, licht, klank, tekst en muziek. 
Ook uiteenlopende manieren van spelen werden onder de 
loep genomen: met en zonder tekst, improvisatie, zang en 

klank maken met behulp van microfoons. 

Dat alles werd 
aangewend om tegen het weekeinde een toonmoment 
in elkaar te knutselen. 

Iedere ochtend startte in een vast stramien: een intensieve 
opwarming, soms licht morrend uitgevoerd. Eens die achter 
de rug is werd iedereen wakker en ontstond meer dan één 
wervelwind bij de dagelijkse stoelendans. Aansluitend 
maakte de frisse 
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bende zich op voor de eerste opdracht van de dag. In de 
namiddag volgde dan een tweede intensieve oefening. 
Laat het duidelijk zijn: een theaterkamp vergt ook hard werk 
en hoge concentratie van de deelnemers.

Zowel decor als kostuums werden in 
elkaar gebokst met 

een minimum 
aan materiaal. 
Less is more, 

weet u wel. 
De theaterbeesten grepen 
de kans en ontpopten zich 
tot geboren artiesten. Ze 
klaarden de klus om enkel en 
alleen met karton een magisch 
decor te bouwen. Daarin kregen 
elk van hun personages een 
eigen plek. Daaronder vallen:
café ”De Toren”,
een snoepwinkeltje, een appartementsgebouw, 
een zwevend huisje en een woonst vol dames met een 
prachtige bloembak aan het raam. De personages werden 
dan weer gevormd 

aan de hand van zelfgeschreven 
verhalen. De vertelsels die daaruit voortvloeiden...

We zijn nog steeds onder de indruk, oprecht. De jonge 
theaterhonden toonden zich diepgaande doordenkers. Met 
die lappen tekst gingen ze al improviserend aan de slag. 
Zo kregen ze voeling met hun eigen personages en met 
die rond hen. We zagen uiteenlopende relaties ontstaan en 
de eigenzinnige stadssfeer van 
Kartonnitopia kreeg vorm. De jonge 
spelers laten vol overgave en met 
wervelend spelplezier zien wat 
ze in huis hebben. Geen katjes 
om zonder handschoenen aan te 
pakken. Alles verloopt met een 
moeilijk in te tomen energie. Het 
rustpunt in het zonlicht van het 
stadspark is voor iedereen een 
rustpunt.
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Maar vanzelfsprekend duurt dat nooit lang. Als het tweede 
dagdeel aanbreekt staan de theaterbeestjes terug te springen 
om eraan te beginnen. Mooi is vooral dat zij samen een groep 
vormen, ondanks de onderlinge leeftijdsverschillen. Elk 
vond er zijn plekje, zij het soms met vallen en opstaan. Maar 
natuurlijk hoor ook dat erbij. Theater maken staat gelijk aan 
op je bek gaan, jezelf afstoffen en terug doorgaan. Met lef, 
enthousiasme en onderscheiding geslaagd.
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Het is waar wat ze zeggen: Toneelkring Sint-Rembert is een 
korf bezige bijen. De najaarsproductie moet nog in première 
gaan, maar we denken al aan de lente van volgend jaar. Niet 
enkel voor de mooie bloesems aan de bomen, maar vooral 
aan Kerkhofbloemstraat. Dat wordt namelijk het stuk dat in 
april op de planken komt. Lara Taveirne tekent voor de regie, 
net zoals ze dat al deed bij de gesmaakte jongerenproductie 
Moedervlek.

Voor Kerkhofbloemenstraat (première 19 april) zoekt Lara 
meisjes, vrouwen en dames tussen de gezegende leeftijden 
van 16 en 75 jaar. Bakken theaterervaring zijn niet vereist, Lara 
wil vooral mensen met eigen klank en verhalen én met veel zin 
om een podium te bezetten. Daarvoor staat op zaterdag 30 
november een auditie gepland in De Loods. Wie wil meedoen 
kan contact opnemen met rubenbruneel@hotmail.com. 
Vermeld zeker je naam, geboortedatum en adres. Binnen 
afzienbare tijd krijgen de deelnemers een stukje tekst op de 
bus waarmee gewerkt wordt op de auditie.

Een woordje uitleg

Kerkhofbloemstraat speelt zich af in de jaren vijftig. Zes 
vrouwen lopen tussen eindeloze rijen chrysanten. Ze strijken 
het parelend zweet van hun voorhoofden en laten het achter 
op hun bloemetjesschorten. Bloemen telen voor de doden, het 
is een hele taak. Soms, als niemand kijkt steekt Rebecca -de 
jongste van hen- zo’n lichtpaarse kerkhofbloem in haar haren. 
Zij kent geen dode mensen. Haar is nog nooit iemand ontvallen. 
Zij moet de mensen nog ontmoeten op wiens begrafenis ze 
zou treuren. Ze bekijkt de andere bloemen, vantussen de 
bloemen door. Ze komen uit andere tijden, wroeten in de aarde 
en wieden onkruid alsof hun leven ervan afhangt. Ze ziet hen 
onopvallend met hun hand langs de ogen strijken. En de tranen 
worden afgeveegd aan hun gebloemde schorten.

Vré wel
bedankt

”Geld, geld, geld! Alsof koken geld kost.”, klinkt het in ”De Vrek” 
van Molière. Koken hoeft misschien niet duur te zijn, maar om 
theater te maken heeft een mens wel wat nodig. Daarom is 
Rembert steeds op zoek naar gewaardeerde sponsoren en 
verwelkomen we ook onze teerbeminde ereleden met open 
armen. We kregen de voorbije weken en maanden heel wat 
respons van enthousiaste Rembertvrienden.

Vandaar: met naam en toenaam,
een woord van dank aan onze sponsoren:

Alphawest • Autobedrijf Decleir • Bouwonderneming Miguel 
Lievens • Eethuis Socrates • El Gato Negro • Fotovision 
Kopiekrant • KVG AXA Belgium • LIHA Finance • Lumen 

Mosterd Wostyn • SOCON • Thuisverpleging Durein
Trio Jeans • TVD • Vereenooghe & Pauwels • Westlandia

En aan onze ereleden:

Familie Adam-Haelewyn • Frieda Bekaert • Pieter Billiet
Familie Boedts-Elskens • Paul Bruloot • Familie Cafmeyer-

Godderis • Bart Cafmeyer • Concer-ten-toonstellingen 
Norbert Decuyper • Dema4Dent • Familie Denolf-Desmet 

Lieselotte Denolf • Wim Deraedt • Guido De Witte 
Dirk Fiems • Jeroen Lenaerts • Thomas Lenaerts 

Lingier & Partners BVBA • Bart Naeyaert  • Hendrik Reynaert 
Dirk Roelens • Wilfried Seys • Familie Six-Van den Bussche 

Gilbert Tanghe • Frederic Van Damme
Familie Vanderper-Verhaeghe • Frieda Vannieuwenborgh 
Familie Vlamynck-Sap • Korneel Warlop • Paul Warlop

Dries Werbrouck • Erik Willemyns • Johan Windels
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De Dag Waarop het Kampioenschap van België Verreden 
Werd

Profeten lopen over water, Goden rijden met de fiets. Zo was 
het altijd al in ons Belgenlandje. Dat heeft ook regisseur en 
Rembertman pur sang Henk Cnockaert begrepen. Daarom 
zet hij dit najaar de koers centraal. Dan komt ”De Dag dat het 
Kampioenschap van België verreden werd” op de planken van 
cc de Brouckere.

Ergens
een Vlaamse gemeente
café De Sportman
de zoon André Van Appels
is de sportman
is onze koereur
gelijk zijn vader Renée
in zijn tijd,
de tijd van voor
zijn accident.
De tijd die nog
altijd niet vergeten is
de tijd van de totentrekkers,
de charlatans,
de foefelaars.

Daar gaan we
nu niet over beginnen
vandaag is het koers
kampioenschap van België
heel de gemeente loopt 
nerveus
André is de grote favoriet
Alleman gaat mee supporteren
vader René blijft thuis
luisteren naar zijn radio
hij en Melle
het verleden schiet
door zijn hoofd
er is te veel gebeurd
Als dat hier maar goed afloopt.

Henk Cnockaert heeft daar zelf het volgende over te vertellen:
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Zomeruitstap

Sint-Rembertusbacchanaal

Eind september trekt een troep Remberters op avontuur. Be-
stemming: onbekend. Dat is het opzet van de zomeruitstap, 
die dit jaar een volledig weekend in beslag neemt. Inschrijven 
zegt u? Te laat: alle plekjes zijn ingenomen, waarvoor dank. Cu-
rieuzeneuzemosterdpotten (van Wostyn, dat spreekt) worden 
binnenkort uit hun lijden verlost. Een fotoverslag wordt voorzien 
in de volgende T’ater, dit najaar in uw boîte.

Toneelkring Sint-Rembert prenteert

”De Dag Waarop het Kampioenschap van België 
Verreden Werd”

Regie: Henk Cnockaert

Cast: Nancy Brendonck, Annelies Claeys, Bart Claeys,
Baptiste Cobbe, Katrien Cnockaert, Rien Deleu, Hjordis Dely, 
An Deryckere, Dirk Fiems, Sofie Haelewijn, Filip Lepoudre, 

Johanna Lesage, Roland Vanbosseghem, Dieter Van Iseghem, 
Ziggy Vuylsteke, Dries Werbrouck

Regie-assistent: Annemie Leroy

Scenografie: Luc Descheemaeker

Licht: Geert Vanoverschelde

Kostumering: Miet Van Stichel

Voorstellingen om 20 u.
in cc de Brouckere, Torhout op

zaterdag 23 november 2013
donderdag 28 november 2013

vrijdag 29 november 2013
zaterdag 30 november 2013

 Reservatie Westlandia 050 21 21 32.
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Toneelkring Sint-Rembert
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Redactie:
Ruben Bruneel • Loes Swaenepoel

Lara Taveirne • Benjamin Van Synghe

Eindredactie:
Benjamin Van Synghel

Beeld:
Geert Coens • Loes Swaenepoel • Geert Vanoverschelde

Opmaak en druk: Westlandia

Verzending:
Marc Lasat • Timothy Lasat • Christine Vincent

Colofon


