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Michael De Cock
Interview

Michael De Cock kiest vijf 
voorstellingen uit voor de 
Warande

Acteur, regisseur en 
auteur Michael De Cock is 
volgend seizoen de centrale 
theatergast in de Warande. 
De artistiek leider van 
KVS mag de vernieuwde 
Schouwburg inluiden met 
vijf voorstellingen van eigen 
keuze. Voor ons licht De Cock 
zijn selectie toe.

Hoe zou je je band met de Warande 
omschrijven?

“Ik heb een bijzondere band met de Warande 
om allerlei redenen. Ik ging er ooit in 
première met ‘Biechten’, heb er veel gespeeld 
als acteur en zat in de jury van het filmfestival 
MOOOV, waarvan ik nu voorzitter ben. Toen 
ik in 2004 ‘Saw it on television / DIDN’T 
UNDERSTAND’ maakte, een voorstelling over 
vluchtelingen, die ik speelde in de laadbak 
van een vrachtwagen, mocht ik zelfs een 
paar weken in Turnhout staan, een mooie 
tijd waarin ik ook veel medewerkers van de 
Warande leerde kennen.”
“Wat ik op die momenten merkte: 
elke keer als de Warande ontploft, 
bruist Turnhout. De Warande heeft een 

internationale traditie en laat zijn ambitie 
uit zowel de programmatie, de zaal 
als de architectuur spreken. Dat deze 
kunstcampus keer op keer gerenoveerd 
wordt, wijst ook op een grote ambitie. 
Eigenlijk hebben ze in Turnhout de Singel 
staan hé. Grote zalen zijn er overal, maar 
hier hebben ze er twee.”

Het speelvlak van de Schouwburg werd 
vergroot van 10x10 meter naar 14x14 
meter. Was die scène één van de criteria 
in je selectie?

“Ik vind het vooral belangrijk dat de selectie 
reflecteert waar wij bij KVS mee bezig 
zijn. Een thema als diversiteit is daarbij 
belangrijk, maar een programmatie moet 
ook contrast en spanning bevatten. Deze 
selectie mocht geen opportunistische 
staalkaart zijn. Mijn selectie koppelt 
intimiteit aan een grote musical zoals 
‘L’Homme de la Mancha’, waarin een orkest 
op de scène staat. ‘Mancha’ en ‘Cold Blood’ 
zullen in Vlaanderen alleen in de Warande 
te zien zijn. Een grote scène is dus een 
enorme troef, zeker als je hedendaagse 
internationale producties wil aantrekken. 
Dat is het probleem bij oude zalen zoals 
de Antwerpse Bourla, die gerenoveerd zal 
worden met het oog op modern werk.”

“Elke keer als de Warande 
ontploft, bruist Turnhout”
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‘Mancha’, dat je zelf zal regisseren, is 
gebaseerd op Don Quichot. (zie p. 46)

“Ik hou van Don Quichot, het wordt wel 
eens de eerste echte roman genoemd. 
In ‘L’Homme de la Mancha’ wordt 
auteur Cervantes het slachtoffer van zijn 
verbeelding: hij moet in de gevangenis 
omdat hij schrijver is. Dat thema is 
herkenbaar nu er veel druk op de kunsten 
staat. Een verhaal over verbeelding past 
ook in een jaar waarin je twee keer moet 
gaan stemmen. Maar ‘Mancha’ is ook een 
ode aan Jacques Brel, van wie ik grote 
fan ben. Vijftig jaar geleden, op 4 oktober 
1968, ging in de Munt de Amerikaanse 

musical ‘Man of La Mancha’ in première, in 
zijn Franse vertaling. Veertig jaar geleden 
stierf hij in dezelfde maand. Zoals Brel 
over Brussel zong, is de stad echter niet 
meer. Die hedendaagse realiteit willen we 
weerspiegelen in onze cast.”

Ook ‘Cold Blood’ van Jaco Van Dormael 
en Michèle Anne De Mey vraagt om een 
grote zaal. (zie p. 101)

“Al mijn hele leven ben ik groot fan van de 
films van Jaco Van Dormael. Mijn allereerste 
gesprek als directeur van KVS voerde ik met 
hem, met de vraag of hij een voorstelling bij 
ons wilde maken. Hij zei dat hij net met ‘Cold 
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Blood’ bezig was en vroeg of we konden 
coproduceren… Van Dormael slaagt er als 
een van de weinigen in om film en theater 
te combineren op hoog niveau. Maar hoewel 
iedereen zijn werk overlaadt met sterren, is 
hij weinig bekend in Vlaanderen. Gelukkig 
durft Turnhout over de taalgrens te kijken.”

‘Para’, over een Belgische paramilitair in 
Somalië, is een moderne klassieker uit 
het KVS-repertoire. (zie p. 96)

“Velen vinden dat je voor een monoloog 
niet meer dan een stoel nodig hebt. Wat 
‘Para’ daarentegen zo mooi maakt, is dat ze 
helemaal tot haar recht komt op de grote 
scène. Bruno Vanden Broecke kan als geen 
ander een grote zaal bespelen. Eerst laat 
hij de scenografie van ‘Para’ heel intiem 
lijken, om het publiek zo te laten afglijden 
in het moreel verval van zijn paramilitair. 
Zo toont zijn verhaal hoe we allemaal op 
dat hellend vlak kunnen terechtkomen en 
laat hij begrip opbrengen voor iemand die 
je heel makkelijk zou kunnen veroordelen. 
Ik vind dat David Van Reybrouck, Bruno 
Vanden Broecke en Raven Ruëll zichzelf 
hier overtroffen hebben, want hun tien jaar 
oude klassieker ‘Missie’ evenaren was een 
enorme uitdaging.”

Onze donkere Afrikaanse geschiedenis staat 
ook centraal in ‘Kuzikiliza’. (zie p. 127)

“’Kuzikiliza’ is een heel fijne voorstelling 
van Pitcho Womba Konga, één van de 
KVS-gezichten. Het stuk behandelt Patrice 
Lumumba en het kolonialisme, maar 

gaat voorbij de woede of een eenvoudig 
revanchisme. Pitcho heeft ‘Kuzikiliza’ 
gemaakt vanuit een fascinatie voor 
cross-over. De drie mensen op scène zijn 
niet-reguliere acteurs. Hijzelf is rapper 
en producer, Joost Maaskant is vocaal 
kunstenaar en Karim Kalonji danser. De 
podiumtaal die daaruit resulteert, zie je in 
Vlaanderen niet zo veel.”

Je laatste keuze, Fien Leysens 
afstudeerproject, is geen KVS-productie. 
Waarom viel ‘Wat (Niet) Weg Is’ je op?  
(zie p. 136)

“Fien Leysen is een echte ontdekking. Een 
‘auteur’, en die lopen niet bij duizenden 
rond. Haar voorstelling is brutaal en 
eenvoudig gemaakt, met homevideo, maar 
schetst wel een onwaarschijnlijk ontroerend 
portret van een dochter die afscheid neemt 
van haar vader. Het is quasi onmogelijk om 
niet huilend uit de zaal te komen.”

“’Wat (Niet) Weg Is’ heeft nochtans geen 
evidente vorm: de voorstelling kan maar 
door zeven mensen tegelijk worden 
bijgewoond. Ze wordt dus niet getoond in 
de Warande zelf, maar tijdens het festival 
WinterWarm in Kasterlee. Ik ben niet altijd 
fan van locatietheater -waarom zou je, als 
je een fantastische schouwburg hebt?- 
maar Fiens werk is een mooie uitzondering, 
omdat het zo eigengereid en kwetsbaar 
is. Er hoeft geen tweehonderd man bij te 
zitten.”

tekst: Gilles Michiels

Michael De Cock Je kan deze 
voorstellingen  
ook kopen als 
voordelige reeks, 
zie p. 6 !
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