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 Eén:  Het gaat er niet alleen meer om de wereld voor te stellen, het 
gaat erom die wereld te veranderen. Doel is niet om de realiteit 
voor te stellen, maar om de voorstelling zelf reëel te maken.

 Twee: Theater is geen product, het is een productieproces.  
Onderzoek, castings, repetities en de debatten die  
daarmee gepaard gaan moeten publiek toegankelijk zijn.

 Drie:  Het auteurschap ligt geheel en al bij wie bij de repetities  
en de voorstelling betrokken is, wat ook hun functie mag  
wezen – en bij niemand anders.

 Vier:  De letterlijke bewerking van klassiekers op het podium  
is verboden. Als er bij de start van de repetities al een tekst – 
boek, film of toneelstuk – beschikbaar is, mag deze niet  
meer dan 20 procent van de voorstellingsduur uitmaken.

 Vijf:  Minstens een kwart van de repetitietijd moet buiten een  
theaterzaal plaatsvinden. Een theaterruimte is elke ruimte 
waarin ooit een toneelstuk is ingestudeerd of uitgevoerd.

 
 Zes:  In elke productie moeten op het toneel minstens  

twee verschillende talen worden gesproken. 

 Zeven:  Minstens twee van de acteurs op het podium mogen  
geen professionele acteurs zijn. Dieren tellen niet mee,  
maar zijn welkom.

 Acht:  Het totale volume van de decorstukken moet kleiner zijn dan 
20 kubieke meter, d.w.z. moet vervoerd kunnen worden in een 
bestelwagen die je met een gewoon rijbewijs mag besturen.

 Negen:  Minstens één productie per seizoen moet gerepeteerd  
of opgevoerd worden in een conflictzone of in oorlogsgebied, 
zonder enige culturele infrastructuur.

 Tien:  Elke productie moet op minstens tien plaatsen in minstens  
drie landen worden vertoond. Geen enkele productie mag het 
repertoire van NTGent verlaten vooraleer dit aantal is bereikt.

  Gent, 1 mei 2018
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 One:  It’s not just about portraying the world anymore.  
It’s about changing it. The aim is not to depict the real,  
but to make the representation itself real. 

 Two:  Theatre is not a product, it is a production process.  
Research, castings, rehearsals and related debates  
must be publicly accessible. 

 Three:  The authorship is entirely up to those involved  
in the rehearsals and the performance, whatever  
their function may be – and to no one else. 

 Four:  The literal adaptation of classics on stage is forbidden.  
If a source text – whether book, film or play – is used  
at the outset of the project, it may only represent up  
to 20 percent of the final performance time. 

 Five:  At least a quarter of the rehearsal time must take place  
outside a theatre. A theatre space is any space in which  
a play has been rehearsed or performed. 

 Six:  At least two different languages must be spoken  
on stage in each production. 

 Seven:  At least two of the actors on stage must not be professional  
actors. Animals don’t count, but they are welcome. 

 Eight:  The total volume of the stage set must not exceed  
20 cubic metres, i.e. it must be able to be contained  
in a van that can be driven with a normal driving licence. 

 Nine:  At least one production per season must be rehearsed  
or performed in a conflict or war zone, without any  
cultural infrastructure. 

 Ten:  Each production must be shown in at least ten locations in  
at least three countries. No production can be removed from 
the NTGent repertoire before this number has been reached. 

  Ghent, May 1, 2018
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