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0 jaar
één podium
Als de Dood voor Epilogen. Zo
gaat de voorstelling heten
waarin op 6 en 7 januari in de
Gentse Minardschouwburg
uitsluitend acteurs op het po
dium zullen staan van wie de
leeftijd met een 6 of hoger be
gint. Alice Toen (90), Paula
Semer (89), Doris Van Caene
ghem (77), Charles Cornette

(75), Roger Bolders (75),
Frank Aendenboom (73) en
Ronny Waterschoot (68) zijn
alvast enkele namen die aan
de voorstelling meewerken.
‘Al die acteurs bieden we de
kans om nog eens de ‘rol van
hun leven’ te spelen’, zegt
Kurt Defrancq, initiatiefne
mer en acteur die vooral be
kend werd via zijn rol in
Thuis. Hij startte pas nog de
Acteurspenning op om oudere
acteurs financieel bij te sprin
gen. De voorstelling is deels

Ronny
Waterschoot (68)
b Bekend als slechterik
Didier uit Familie. Was ook
te zien in talloze jeugdse
ries van de toenmalige
BRT, zoals Kapitein Zep
pos, Fabian van Fallada en
Keromar. Speelde eveneens
in Boerenpsalm en Merlina.

Alice Toen (90)
b Bekend als Al
bertine in Fa
milie en Made
leine in Thuis.
Was ook te
zien in Quiz
me Quick, Lili
en Marleen en
De Paradijsvo

gebaseerd op verhalen die uit
hun eigen levenservaring ko
men en fragmenten uit Verha
len voor het sterven gaan, een
verhalenbundel rond dood
gaan die vorig jaar werd sa
mengesteld door Marc Co
syns, een arts die een autori
teit is op het gebied van
palliatieve zorg.
‘Cosyns contacteerde mij om
in het theater iets te doen met
zijn boek’, vertelt Defrancq.
‘Zijn voorstel bracht mij dan
weer op het idee om oudere
acteurs aan te spreken voor
een theaterhappening die de
dood een neus wil zetten.’

Geen zielige bedoening
‘Het is mooi dat oudere ac
teurs op deze manier kansen
krijgen, maar denk nu niet dat
het een zielige bedoeling gaat
worden’, verzekert Alice Toen
ons. ‘Ja, ik ben 90 jaar en dan?
Mijn leeftijd is het laatste
waar ik mee bezig ben.’
Tvlegende Paula Semer
heeft ondertussen al een eer
ste repetitie achter de rug. ‘Al
le acteurs zullen hun eigen er
varingen koppelen aan de ver
halen. Voor mij zullen dat
hoofdzakelijk gevoelens van
woede en angst zijn. Niet dat
ik bang ben voor de dood,
maar ik ben wel bezig met de
ellende die er mogelijk aan
vooraf gaat. Ik heb in een jaar
tijd mijn broer en schoonzus
verloren onder treurige om
standigheden. Dat motiveert
mij extra om aan deze voor
stellingen mee te werken.’
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Monica Bellucci wordt
Bondgirl op haar 50ste
Vrouwvriendelijk zouden we James Bond
nu niet meteen willen noemen, maar re
gisseur Sam Mendez, die zopas bekend
maakte dat de 24ste 007film Spectre
gaat heten, geeft wel een draai aan de
term Bondmeisje. Hij kiest immers voor
Monica Bellucci (foto), een actrice van
50, als een van de traditionele stoeipoezen.
Daarnaast plaatst hij wel nog Léa Seydoux,
de 29jarige Française die vooral be
kend werd met de film La Vie
D’Adèle, die opviel door zijn ex
pliciete seksscènes. Daniel Craig
keert in Spectre al voor de vierde
keer terug als GrootBrittanniës
taaiste geheimagent.
Behalve voor Craig zijn er ook
rollen weggelegd voor Christoph
Waltz (Inglorious Bastards), An
drew Scott (Sherlock) en Dave
Bautista (Guardians of the Ga
laxy). Voorts keren uiteraard
de ‘vaste waarden’ terug zoals
Naomie Harris als Moneypen
ny en Ralph Fiennes als M. Ju
di Dench is er niet meer bij,
zij speelde tot dusver M maar
haar personage stierf op het
einde van Skyfall.
Spectre wordt eind oktober
2015 in de bioscopen ver
wacht. (jdr)

Lena Dunham etaleert haar
divaallures in Antwerpen

Dunham tijdens een eerdere

gels.
b Medestichter van
het Mechels Miniatuur
Teater.

INFO Info en reservaties: www.mi
nard.be

voorstelling van haar boek.
Gisteren wou ze evenwel niet
op de foto Foto: blg

Lena Dunham (28, foto) is
een fenomeen. En dat viel
gisteravond niet alleen af te
lezen aan de lange rij fans die
stond aan te schuiven voor
een handtekening in de foyer
van de Opera Vlaanderen in
Antwerpen. Dunham, bekend
van een de tvserie Girls en
een handvol film, etaleerde
meteen haar sterallures door
niét op de foto’s te willen. De
enkele honderden fans, voor
al jonge twintigers voor wie
Dunham een rolmodel is, kon
dat nauwelijks deren. Zij oe
fenden netjes geduld voor
een krabbel in Not That Kind
of Girl, Dunhams – jawel –
memoires. (jdr)
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