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Craquelé, de nieuwe voorstelling van Studio ORKA, een 
collectief van ontwerpers en acteurs, zal zich afspelen 
in een kerk. Die originele locatie is meteen ook hun 
handelsmerk: de setting is speels, poëtisch en veel 
meer dan louter een decor. ORKA creëert een wereld 
waarin spelers en publiek volledig opgaan. Onder 
de artistieke leiding van Martine Decroos groeide 
Studio ORKA uit tot één van de meest gewaardeerde 
gezelschappen voor jong en oud. 

Vorig seizoen stonden ze in ons programma met Chasse 
Patate, een ontroerende voorstelling in het Lintbos in 
Grimbergen. In februari nodigt Studio ORKA het publiek 
uit in de Sint-Rochuskerk in Halle.

prikkelden onze verbeelding. 
Tijdens een begrafenis ziet een 
familie elkaar nog eens, maar 
verder gebeurt dat eigenlijk niet 
meer zoveel. Iedereen heeft het te 
druk met zichzelf. Daarnaast willen 
we ook tonen hoe de tijd voorbij 
glijdt. ORKA zal voor het eerst een 
voorstelling maken die zich niet 
alleen in het hier en nu afspeelt. 
We gaan terug in de tijd en doen 
dit om te tonen dat sommige 
dingen onomkeerbaar zijn, of nét 
niet. Als je maar durft te springen. 
Zorg dat het niet te laat is om 
sorry te zeggen, zorg dat je die 
persoon die je al lang wil kussen, 
kust. We tonen de scheurtjes in 
een mensenleven en hoe ze soms 
gelijmd kunnen worden.”

Hoe verliep het creatieproces van 
de voorstelling? Hoe kreeg het 
verhaal van Craquelé vorm?
“Dat verloopt altijd zeer organisch. 
Na het bepalen van het thema 
en de locatie werken we eerst 

wereld die helemaal veranderd 
is, toch terug de kerk als ruimte 
te gaan opzoeken. Bovendien 
zijn kerken sowieso fascinerende 
gebouwen. Alles wordt klein 
in zo’n imposant gebouw. We 
zullen allerminst een christelijke 
voorstelling maken, maar gaan 
het wel hebben over mensen 
die in een dorp wonen en elkaar 
vinden onder de kerktoren. 
De voorstelling vertelt het 
levensverhaal van Dinsdag, die als 
vondeling wordt achter gelaten in 
een kerk en er opgroeit. We willen 
tonen hoe bepaalde mensen zijn 
leven tekenen - ook al zijn ze geen 
familie.”

Zijn	jullie	vertrokken	vanuit	het	
idee, we willen iets doen in 
een kerk of hadden jullie al een 
bepaald verhaal in gedachten?
“We vertrekken altijd vanuit 
een locatie. En uiteraard gaat 
dit samen met wat we willen 
vertellen. We leven in een steeds 
individualistischere maatschappij, 
we zijn het samenzijn steeds meer 
aan het verliezen. Het wegvallen 
van het gemeenschapsgevoel, 
en de gevolgen daarvan, 

Tekst: Leslie Taelemans

De eerste vraag laat zich dus al 
raden: vanwaar de keuze voor een 
kerk?
Martine Decroos: “In een kerk 
komen veel verhalen samen. 
Mensen komen er samen voor de 
belangrijke gebeurtenissen in het 
leven: een doop, een communie, 
een huwelijk, een begrafenis,… 
Het is spannend om in een tijd en 

Craquelé toont  
de scheurtjes in een leven

de personages uit. Wie woont er 
in en rondom de kerk? Wie zijn 
die mensen, wat drijft hen? Soms 
beïnvloedt de vorm de inhoud, 
soms andersom. Tot vlak voor 
de première is het verhaal in 
ontwikkeling en pas naar het einde 
toe krijgt het zijn definitieve vorm. 
De acteurs maken en schrijven 
hun personages, we creëren ze 
in team. Improviseren, schrijven, 
schrappen, en opnieuw… Tot de 
première en soms zelfs de week 
erna.” 

Hoe	belangrijk	is	de	kerk	als	
locatie voor deze voorstelling?
“Superbelangrijk. We creëren in de 
kerk een realistische wereld. We 
vertellen het verhaal van een kind 
dat gevonden wordt op het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Dat 
kan je ook doen in een theaterzaal, 
maar nooit met die echtheid en 
nabijheid die we opzoeken in 
de kerk. Het publiek wordt deel 
van het decor en zit er middenin. 
Het is echt een kenmerk van 
Studio ORKA om in de setting te 
duiken, waardoor je een groot 
realiteitsgevoel krijgt en heel erg 
meeleeft. Wat we nu nog extra 

doen, is spelen met de tijd. Ook 
de kostumering die daaraan te 
pas komt, voelt super. Dat is een 
nieuwe uitdaging voor ons.”

Vanwaar	de	keuze	om	dat	bij	deze	
voorstelling te doen?
“Omdat we het over een heel leven 
willen hebben en de inzichten 
waartoe je komt in de loop 
daarvan. Dat kan je alleen doen als 
je ook het verleden toont. Normaal 
wordt zo’n levensverhaal verfilmd, 
wij proberen het te doen met 
theater. In een realistische context, 
en daarom is het heel belangrijk 
om op die locatie te zitten, om het 
van dichtbij mee te maken.” 

Jullie onderscheiden zich van 
andere jeugdtheaters door 
altijd	op	zoek	te	gaan	naar	een	
diepgang in het verhaal die ook 
voor volwassenen interessant is. 
Verhalen	met	veel	wijsheid	in.
“Dat woord jeugdtheater, ik word 
er allergischer en allergischer 
aan. Niet dat er iets mis is met 
jeugdtheater, maar wel met het 
vernauwen van het begrip. Een 
goede jeugdvoorstelling moet 
evenzeer een volwassen publiek 

“Het publiek wordt 
deel van het decor 
en zit er middenin.”
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aanspreken. Ik krijg veel liever de 
stempel van familietheater. Omdat 
we vertrekken vanuit theater over 
volwassen onderwerpen en nadien 

een laag toevoegen die 
ook kinderen begrijpen 
én voelen. Want zij zitten 
ook op die trouwfeesten 
en begrafenissen. 
Kinderen hebben dezelfde 
angsten en verlangens 
als volwassenen, alleen 

beleven ze die op een andere 
manier. Het is veel interessanter 
om te onderzoeken hoe je die 
twee werelden samenbrengt.” 

Dat is ook een groot deel van jullie 
succes, dat jullie theater maken 
voor iedereen.
“Inderdaad, we willen verhalen 
maken waarmee we jong en oud 
leren praten over de moeilijke 
dingen in het leven. We willen 
generaties samenbrengen, we 
kunnen namelijk veel leren van 
elkaar. De personages die we 
tonen zijn nooit kinderen, maar 
uiten zich wel op een kinderlijke, 
niet geremde manier. En dat 
kan binnen de Studio ORKA-
biotoop, omdat we nu eenmaal 
ook kinderen in de zaal hebben. 
We hanteren de directheid en de 
eerlijkheid van een kind om pure, 
eerlijke verhalen te vertellen. Iets 
wat volwassenen vaak niet meer 
kunnen, eerlijk zijn, tegen zichzelf 
of hun omgeving.” 

Voor deze voorstelling werken 
jullie samen met verschillende 
partners,	vijf	cultuurhuizen:	
BRONKS, CC ’t Vondel in Halle, 

Cc	De	Factorij	in	Zaventem,	Cc	
Strombeek en Westrand. Hoe is 
deze samenwerking tot stand 
gekomen?
“Zo’n grote voorstelling maken in 
een kerk kost behoorlijk wat geld. 
Dat bekostigen is alleen mogelijk 
als huizen samenwerken. Gelukkig 
kunnen we rekenen op een 
publiek dat die rit naar een andere 
gemeente in de regio wil afleggen 
om erbij te zijn. En eigenlijk 
brengen we op die manier ook 
weer een beetje mensen samen. 
Er is een parochiezaal naast de 
kerk in Halle. Ik droom ervan dat 
iedereen daar na de voorstelling 
een pint kan gaan drinken of 
een sandwich kan gaan eten. Zo 
brengen we de mensen terug 
samen, en niet omdat er weer 
een begrafenis is geweest, maar 
omdat ze samen een voorstelling 
hebben gezien en daarna kunnen 
babbelen over de dingen die voor 
hen belangrijk zijn.”

Dat is een hele mooie gedachte. 
Is dat wat jullie willen bereiken 
met jullie voorstellingen, mensen 
samenbrengen?
“Ik vind dat theater dat sowieso 
moet doen, en dan is het aan ons 
om thema’s aan te kaarten die het 
gesprek waard zijn. De boodschap 
die we willen meegeven is spring, 
duik, leef nu het nog niet te laat 
is. Er zijn zoveel relaties die kapot 
gaan. Zeg sorry als het nog niet te 
laat is.”

Wat mag het publiek verwachten 
van Craquelé?
“Ik denk dat het publiek in 

Craquelé een voorstelling gaat 
zien over schijnbaar onbelangrijke 
momenten in het leven, die 
achteraf toch belangrijk blijken te 
zijn. En over belangrijke momenten 
die er uiteindelijk minder toe 
doen. Het zijn niet altijd de grote 
momenten of de grote gebaren die 
het verschil maken, vaak zijn het de 
kleine onopgemerkte dingen die 
men zich blijft herinneren.” 

Hoe	belangrijk	is	een	‘happy	
ending’ voor jullie?
“Een ‘happy ending’ is niet 
zo belangrijk, wel dat je een 
gevoel van hoop meegeeft. Of 
een perspectief. Dat je doet 
ondernemen en niet doet stil 
vallen. Een groot verschil met 
de cynici van deze wereld, die 
denken dat het niet in een happy 
end kán eindigen. We willen niet 
betuttelen, maar vinden het wel 
onze verantwoordelijkheid om 
ons jong publiek mee te geven 
dat, hoe hard het leven ook is, 
je altijd mag blijven hopen. De 
kracht die mensen uit hoop halen 

“Spring, duik,  
leef nu het nog  
niet te laat is.”

“Je wordt alleen 
geboren en je sterft 
alleen, maar wat zit 
ertussenin?”

is ongelofelijk mooi en belangrijk. 
Daarom is het ook zo belangrijk 
om mensen te tonen dat ze iets 
kunnen betekenen voor mekaar. 
Nu klink ik zelf bijna als een 
priester (lacht). Je wordt alleen 
geboren en je sterft alleen, maar 
wat zit ertussenin? En hoe kan je 
dat proberen schoon, dierbaar of 
liefdevol te maken? Daar willen we 
mensen over laten nadenken.” 

Stof tot nadenken dus, in Craquelé. 
Op locatie in de Sint-Rochuskerk in 
Halle. Van februari tot maart.  
Extra	tickets	te	verkrijgen	via	 
www.westrand.be.

THEATER - FAMILIE

Studio ORKA - Craquelé 

DO 21.02
 19:30
VR 22.02
 19:30
ZA 23.02
 15:00
 19:30
ZO 24.02
 15:00
DO 28.02
 19:30
VR 01.03
 19:30
ZA 02.03
 15:00
 19:30
ZO 03.03
 15:00
DO 07.03
 19:30
VR 08.03
 19:30
ZA 09.03
 15:00
 19:30
ZO 10.03

LOCATIE

Sint-Rochuskerk in Halle




