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OVER

DO THE CALIMERO
In Do the Calimero – een coproductie tussen LOD muziektheater en hetpaleis en de eerste creatie die Lies
Pauwels als LOD-resident zal maken – gaat ze op zoek naar wat misschien wel de meest fundamentele
drijfveer voor de mens is: de onweerstaanbare drang om te ontsnappen. Om weg te vluchten uit de systemen,
de regels, de afgebakende wereld die we zelf hebben geconstrueerd. Mensen moeten voortdurend binnen de
lijnen lopen, en hebben tegelijk de onophoudelijke, dwangmatige drang om dissident te zijn.
Carnaval is de ultieme metafoor voor deze condition humaine. Een uitlaatklep, een volksfeest, een
overgangsritueel ook, een grootse vlucht uit het alledaagse leven, een ode aan het zuipen en het flirten, aan
het dansen en het knokken. Carnaval is een viering van de zonde, en geen mens is zonder zonde, dus het is
een groot feest waar iedereen bijhoort.
Maar het is ook een voortdurend zoeken naar de grenzen van het (on)betamelijke. Van wat mag en niet mag,
van wat gepast en ongepast is. Lies Pauwels’ nieuwe creatie gaat op zoek naar de echte betekenis achter dit
soort rituelen, waarin mensen vluchten voor het alledaagse, en dit slechts gedurende een korte, afgebakende
periode. Daarna gaat het leven terug zijn gewone gang, loopt iedereen weer in het gareel. Daarin schuilt ook
de paradox: carnaval is een afgesproken, begrensde vorm van ongehoorzaamheid en onbetamelijkheid,
beheerste onbeheerstheid. Al lijkt ook dat vandaag de dag relatief te zijn, in een tijdsgewricht waarin waarheid
en geloofwaardigheid zo erg onder vuur liggen.
De maatschappij is een geheel van constructies. Carnaval heeft daarbinnen een heel eigen realiteit, het is een
autonoom stuk werkelijkheid, waar de regels en wetmatigheden van de echte wereld opgeschort zijn. Het is
een poging om alternatieven te bieden, een zoektocht naar bevrijding. Maar waarvan willen we ons precies
bevrijden in deze tijd? Het is ook de onderwereld die zich opent, de demonen die zich laten zien, een grotesk
realisme. Het idee dat de natuur nooit voltooid is.
Een overgangsritueel, dat is het ook: een kort maar steeds weerkerend proces waarbij het oude door het
nieuwe wordt vervangen. Waarbij we ons afvragen of we onze oude gewoonten moeten waarderen of juist
moeten minachten, en waarin we op zoek gaan naar de contouren van een nieuwe wereld. Een ritueel waarbij
we lachen, maar ook beledigen, en waarbij we het recht opeisen om dat te doen. Carnaval is de ultieme
metafoor voor zondigheid. Carnaval is het moment waarop we onze woede kunnen loslaten, op een vrolijke
manier, en bijgevolg is dit het ultieme moment waarop zuivering en verdieping de handen in elkaar kunnen
slaan.
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IN GESPREK MET LIES
PAUWELS OVER DO THE
CALIMERO
DO THE CALIMERO wordt de nieuwe voorstelling van Lies Pauwels, een coproductie
van LOD muziektheater en hetpaleis, en ook de eerste voorstelling die Pauwels als
LOD-huisartiest zal maken. Met carnaval als vertrekpunt, een thema dat tijdens
de coronacrisis alleen maar actueler lijkt geworden: “Het is ondenkbaar dat de
wereld na corona nog dezelfde zal zijn als die ervoor. In die zin is de periode die we
nu meemaken misschien ook een overgangsritueel, net als carnaval.”
Carnaval is het vertrekpunt voor Do the Calimero. Wat fascineert je hierin?
“Er zijn natuurlijk heel veel soorten carnaval, het betekent overal iets anders, het is niet één traditie. Maar er
zijn een aantal zaken aan carnaval die ik vandaag heel boeiend vind. Het is een afgebakend ritueel, beperkt in
tijd en ruimte, waarbinnen de regels niet meer gelden. Het is een explosie van emoties, een soort testruimte
waarbinnen totaal andere regels gelden. Humor is plots veel vrijer, er wordt gefeest en gedronken, het bestaan
wordt eigenlijk herdacht. Dat uit zich op veel verschillende manieren, in elke cultuur waar carnaval gevierd
wordt, betekent het iets anders. Ik vind het interessant dat die tradities steeds meer met elkaar in aanraking
komen. Maar het is niet alleen carnaval als traditie of folklore dat me interesseert, maar ook het collectieve
ritueel en de bevrijding die daar ontstaat. De gewone gang van zaken wordt even verlaten, er wordt een vrijheid
opgezocht, en op die manier ontstaat de symbolische mogelijkheid tot iets nieuws: een nieuwe moraal, nieuwe
omgangsvormen, grenzen worden verlegd. Die energie wil ik in de voorstelling onderzoeken.”
Carnaval gaat ook over botsingen, het is een omkeringsritueel waarbij de bestaande hiërarchie wordt
omgedraaid. Dat is iets wat ook in je andere voorstellingen wel voorkomt. Je geeft een stem aan wie vaak
weinig gehoord wordt, je accepteert de heersende sociale norm niet zomaar.

“Ik heb een bijna reflexmatige
gewoonte om kritisch naar de
norm te kijken.”

“Ik wil in mijn voorstellingen inderdaad de norm bevragen, en ik ben altijd heel
beducht voor wat als ‘normaal’ gezien wordt. Ik heb een bijna reflexmatige
gewoonte om kritisch naar de norm te kijken. We hebben de gewoonte om alles
op te delen in vakjes, en er is een alomtegenwoordig onderscheid tussen wat
normaal en abnormaal is. Het abnormale wordt dan snel gemarginaliseerd. Maar ik ben juist wel geïnteresseerd
in die stem. In Het Hamiltoncomplex (2015, hetpaleis) ging ik op zoek naar wat ons allemaal verbindt met
meisjes van dertien, die leeftijd waarop het evenwicht vaak ver te zoeken is. In Truth or dare… (2017, hetpaleis)
gaf ik het podium aan jonge mensen met een psychiatrische achtergrond, die vaak enorm veel levenswijsheid
hebben. In Anatomie van pijn (2019, NTGent) heb ik pijnpatiënten aan het woord gelaten over hoe zij de wereld
ervaren. In Baroque (2021, Schauspielhaus Bochum) plaatste ik mensen met obesitas centraal, in Stadt der
Affen (2021, Burgtheater Wenen) deed ik hetzelfde met blinde mensen. Telkens ging ik op zoek naar hoe deze
mensen naar de wereld kijken, omdat ik op zoek ben naar de herkenbaarheid van hun blik voor iedereen. In Do
the Calimero gaat het niet meer over een bepaalde ‘groep’. We staan deze keer bij wijze van spreken allemaal
op het podium. Maar wel in een bijzondere toestand: een kantelpunt, een bruisend potje waar het deksel van
afgaat. Dat is carnaval: het moment waarop een energie vrijkomt en we in staat zijn om even uit de ratrace
te stappen, een vacuüm te creëren in de waan van alledag. Het is een ijkpunt, een moment om opnieuw te
beginnen.”
Het is een idee waar je al lang iets mee wil doen, maar die tijdens de coronacrisis nog relevanter werd.
“Absoluut. Carnaval is ook een overgangsritueel, en ik heb het gevoel dat de coronacrisis ook een
overgangsperiode is. Er zijn zoveel evoluties die al heel lang bezig waren en die het afgelopen jaar in een
duizelingwekkende stroomversnelling terecht zijn gekomen. Ongelijkheid, armoede, racisme, het klimaat,
complotdenken, noem maar op. Het zijn helemaal geen nieuwe discussies, maar je voelt wel dat de wereld er
nu veel vatbaarder voor is. De normale gang van zaken is on hold gezet, en daardoor komt er nu ruimte vrij voor
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een zekere radicaliteit. Het is ondenkbaar dat de wereld na corona nog dezelfde zal zijn als die ervoor. In die zin
is de periode die we nu meemaken misschien ook een overgangsritueel.”
Er wordt ook veel gefantaseerd over de roaring twenties, een soort uitbarsting van vreugde, vrijheid en
losbandigheid, eens de gezondheidscrisis achter de rug is. Ook dat doet natuurlijk aan carnaval denken.
“Toch denk ik niet dat het echt zo zal gaan. We zijn veel sneller in deze crisis beland dan dat we eruit zullen
geraken. Er komt natuurlijk niet één ‘bevrijdingsdag’ waarop iedereen tegelijk weer alles mag. De samenleving
is ook heel verdeeld. Maar ik denk wel dat we weer meer gaan beseffen wat we belangrijk vinden. Heel deze
periode werpt ons natuurlijk terug in een toestand die ver weg staat van de privileges waarvan we altijd dachten
dat die vanzelfsprekend waren. Ik denk dat we nu veel beter beseffen wat al die zaken waard zijn. Het is een
boeiend moment, niemand weet eigenlijk wat er hierna gaat gebeuren.”
Wie is eigenlijk Calimero, en wat betekent hij voor jou?
“Het kleine zwarte eendenkuiken met de bekende uitspraak “ik ben klein en jullie zijn groot en dat is niet
eerlijk” werd op de wereld gezet door Toni Pagot, een Italiaanse animator en striptekenaar. De reeks werd
ook bij ons heel bekend. Het vogeltje wekt medelijden op, maar er is ook een calimerocomplex, een soort
minderwaardigheidscomplex. Het staat voor mij heel erg voor het gevoel van onmacht dat heel veel mensen
vandaag ervaren. We willen ernstig genomen worden in wie we zijn, maar ervaren de wereld als een groot
spel van machinaties en evoluties waar we toch helemaal geen vat op hebben. Ook wat dat betreft is deze
coronaperiode trouwens heel interessant. Mensen voelen zich heel snel verongelijkt omdat ze bepaalde
dingen even niet kunnen. We leggen ons daar niet graag bij neer, ervaren de coronamaatregelen snel als
onrechtvaardig. Mensen kruipen snel in een underdogpositie: we hekelen ongelijkheid, maar gaan er tegelijk
ook wel heel graag naar op zoek.”
Je werkt voor Do the Calimero opnieuw samen met Johanna Trudzinski, een samenwerking die al lang
teruggaat.

“Het carnavalsthema in Do The Calimero
spreekt tot de verbeelding. De overdaad aan
beelden, kleuren, maskers , dat is een wereld
waarin Johanna en ik ons thuis voelen.”

“Zij was kostuumontwerpster bij Het Hamiltoncomplex en bij
Truth or dare…, en vanaf Anatomie van pijn ontwerpt ze ook
de scenografie. We hebben een heel nauwe samenwerking, de
visuele taal die we samen hebben ontwikkeld is echt ontstaan
vanuit een intuïtie, we moeten elkaar weinig uitleggen. Het
carnavalsthema in Do the Calimero spreekt natuurlijk ook op dat vlak tot de verbeelding. De overdaad aan
beelden, kleuren, maskers, dat is een wereld waarin we ons zeker thuis voelen. Maar tegelijk is er ook een
contrast. Want carnaval, dat zijn ook de lege straten ’s ochtends, als het feest gedaan is en er nog slechts een
enkeling dronken door de straten strompelt.”

Do the Calimero wordt je eerste samenwerking met LOD muziektheater waar je de komende jaren als
huisartiest aan het werk zal zijn. Je zal ook voor het eerst samenwerken met live muzikanten, die de
soundtrack voor de voorstelling zullen maken.
“Ik ben daar heel benieuwd naar. Muziek is altijd cruciaal geweest in mijn voorstellingen. Er staat altijd
muziek op tijdens repetities. Muziek maakt onlosmakelijk deel uit van mijn verbeeldingswereld. En toch heb
ik inderdaad nog nooit met live muziek gewerkt. Toen ik voor het eerst sprak met Dag Taeldeman en Andrew
Van Ostade, merkte ik dat dit wel veel teweegbracht. Ik kijk er enorm naar uit om op vlak van de muziek echt
door te kunnen denken. Ik denk dat het extremer zal worden op dat vlak, radicaler. Het is de eerste keer dat ik
met Dag en Andrew zal werken, maar het gesprek dat we nu hebben is veelbelovend. Net als Johanna zijn het
mensen die meedenken, bereid zijn om mee in het creatieproces te stappen, zonder veel voorafnames. Dat
is heel belangrijk in mijn manier van werken, en het geldt evengoed voor de performers. Ik vraag een grote
investering van iedereen, om mee te stappen en een kwetsbaarheid mee op scene te durven brengen. We
vertrekken dus niet van een bestaande partituur, de muziek zal samen met de rest van de voorstelling ontstaan
op de vloer, tijdens improvisaties.”
Dat gaat ook op voor de cast, die nu voor het eerst sinds lang vooral uit professionele performers bestaat.
“Dat is inderdaad een verschil met de vorige voorstellingen, waarbij niet-professionele performers telkens
het vertrekpunt waren. Nu is dat niet zo. Toch kies ik in de eerste plaats op basis van persoonlijkheden die
ik boeiend vind. Doris en Nathalie Bokongo Nkumu van Les Mybalés zijn twee danseressen, tweelingzussen
ook. Olga Kunicka is een voormalig topvioliste, maar nu vooral bezig als performer. Marjan De Schutter is een
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fantastische actrice, maar ook een heel goede zangeres. Ook Dag Taeldeman en Andrew Van Ostade zullen mee
op scene staan. En binnenkort organiseren we nog audities voor een kind en een jongere.”
Met hetpaleis heb je al langer een band. Ook deze voorstelling wordt een samenwerking met hetpaleis.
“Ik vind de confrontatie van mijn werk met een jong publiek erg belangrijk. Het
gaat, ook nu weer, over hoe verschillende generaties naar al die onderwerpen
kijken. Het wordt zelfs steeds belangrijker. Vandaar ook het belang van het kind
en de jongere in Do the Calimero. Het kind staat voor de onschuld, het kijkt met
grote ogen naar de wereld van de volwassenen en vraagt zich af wat het hier in
godsnaam komt doen. De jongere, iemand van pakweg zestien jaar, dat is de
generatie die vandaag de dag enorm op het voorplan staat. Zij kaarten enorm veel
aan. Het is de cruciale generatie, dat is eigenlijk ook altijd zo geweest. Ze begrijpen heel goed wat er misloopt
in de wereld, en willen beter doen, maar hebben nog niet per sé de tools in handen om dat ook te doen. Ook
wat publiek betreft hebben mijn voorstellingen veel baat bij die verschillende generaties. Bij een goeie mix van
jonge en volwassen toeschouwers werken mijn voorstellingen het best. Dan wordt duidelijk dat het niet één
voorstelling is, maar voor iedereen een andere. Elke blik ziet een andere voorstelling, elke blik ontdekt hopelijk
ook andere perspectieven. Dat is wat ik zoek. Niet één waarheid, niet één verhaal, maar een hele wereld waarin
mensen kunnen verdwalen, en die spiegels voorhoudt van hoe we de dingen anders kunnen bekijken.”

“Mijn voorstellingen werken het
best bij een goeie mix van jonge
en volwassen toeschouwers.
Het is voor iedereen een andere
voorstelling.”

- INTERVIEW DOOR TOM RUMMENS
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LIES PAUWELS
Lies Pauwels (°1968, Gent) is zowel regisseur als actrice. Ze was te zien in de legendarische
voorstellingen van Alain Platel en Arne Sierens, en werkte samen met talloze artiesten en
gezelschappen, waaronder Tg STAN, Het Toneelhuis, Dood Paard, Eric De Volder, Dimitri
Verhulst en Josse De Pauw. Ze creëerde vele voorstellingen in binnen- en buitenland,
waaronder het Manchester International Festival, Schauspielhaus Bochum en het
Burgtheater in Wenen. Bij hetpaleis in Antwerpen creëerde ze Het Hamiltoncomplex, een
voorstelling die zowel in Vlaanderen als internationaal doorbrak. Lies is een de huisartiesten
van LOD. Do the Calimero wordt haar eerste productie bij LOD muziektheater.
Haar werk wordt getypeerd door een levensechtheid die uniek is in het theater. De
voorstellingen vertrekken vaak van een fascinatie voor bijzondere mensen of situaties,
maar steeds weer slaagt Pauwels erin om deze schijnbaar extravagante uitgangspunten
in te zetten als katalysator voor een veel universeler verhaal. Want uiteindelijk zijn we
allemaal mensen die worstelen met dezelfde problemen, die last hebben van dezelfde
beperkingen en die uiteindelijk alleen maar hun best kunnen doen om er, ondanks alles,
iets van te maken.
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DAG TAELDEMAN
Dag Taeldeman (1968) is een Belgische componist en muzikant. Hij
studeerde compositie en gitaar aan de Jazz Studio in Antwerpen, en kreeg
les bij oa. Pierre Van Dormael, Philip Catherine en David Crane. In 2002
richtte hij de band A Brand op met wie hij vijf studioalbums opnam en
door heel Europa, de VS en Canada toerde. Hij speelde op vele festivals
zoals Rock Werchter, Eurosonic, Lowlands en South By Southwest.
Hij werkt ook als producer voor verschillende bands (zoals het album Zero
Hour van Diablo Blvd, uitgebracht op Nuclear Blast Records).
De afgelopen 25 jaar heeft hij muziek geschreven en gespeeld voor
verschillende theaterstukken en films, zoals Je Suis Sang (Troubleyn /
Jan Fabre, 2002) en Chet (Compagnie Cecilia, 2016). In 2015 schreef hij
de muziek voor de 24-uurs voorstelling Mount Olympus. To Glorify the Cult
of Tragedy (Troubleyn / Jan Fabre) en bracht deze muziek uit op Butler
Records. In 2018 schreef hij een 50 minuten durende compositie voor de
dansvoorstelling The Generosity of Dorcas (Troubleyn / Jan Fabre).
In 2018 bewerkte hij de muziek van de Belgische componist Raymond van het Groenewoud voor de musical
‘Meiskes en Jongens’. In 2019 componeerde Dag Taeldeman de scores voor twee films van Lieve Blancquaert:
Circle of Life en Mild und Leise. Momenteel werkt Dag Taeldeman aan een muzikale reis van een uur, genaamd
‘Bodybodybodybody’. Hij werkt ook aan de muziekscore voor de film ‘Crossing’ van Jacqueline Van Vught.

OVER

ANDREW VAN OSTADE
Andrew James Van Ostade (1988) is acteur, muzikant, film- en
theatermaker. Als dansende drummer bij School Is Cool toerde hij met twee
albums doorheen Europa. Hij werkt als acteur en als componist samen
met verschillende nationale en internationale theatergezelschappen en
-regisseurs (o.a. Lisaboa Houbrechts, Troubleyn/ Jan Fabre). Naast het
podium is hij als acteur regelmatig te zien op televisie, waaronder in de
politieke satirereeks De 16 (2017). Met zijn broer Michael Van Ostade maakt
en schrijft hij wervelende films die nostalgisch knipogen naar de Amblinfilms uit de jaren negentig. Zo maakten ze een Sci-Fi musical Songs from
the Outside (2015) en een familiefilm over de buitenaardse dansgroep
Baba Yega (2017). Momenteel schrijven ze een beklijvende horrorfilm For
The Record over het muzikale creatieproces en werken in postproductie
hun spookfilm De Gebroeders Schimm af. Voor die laatste spectaculaire
familiefilm schreven Michael en hij het scenario, speelden de hoofdrol
en verzorgden de regie. Met Dag Taeldeman vormt hij de muziekgroep
BodyBodyBodyBody. Dit jaar brengen ze een nieuwe plaat uit bestaande uit een uur lang bezwerende
elektronische muziek. Hun optredens, met live muziek en dans, flirten met performance art, rituelen en trance.
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LOD MUZIEKTHEATER
LOD muziektheater is een Gents productiehuis voor opera en muziektheater, een creatieve thuis voor artiesten.
Dit doet LOD enerzijds door samenwerkingen op lange termijn uit te zetten met een aantal van de meest
eigenzinnige makers in het hedendaagse muziektheater. Componisten als KRIS DEFOORT, DAAN JANSSENS,
THOMAS SMETRYNS & FREDERIK NEYRINCK en regisseurs als JOSSE DE PAUW, INNE GORIS, ATELIER
BILDRAUM, GORGES OCLOO, LAILA SOLIMAN & LIES PAUWELS zijn vaste waarden in het LOD-verhaal.
Daarnaast staan onze deuren open voor zij die ons pad kruisen, altijd verrassend maar nooit toevallig. LOD
streeft een brede artistieke visie na en staat bekend om de hoogwaardige kwaliteit van haar producties.
LOD engageert zich sterk voor jong talent. Via het European Network of Opera Academies (ENOA), de
jaarlijkse Zomeracademie (i.s.m. SPECTRA, KASK School Of Arts, Muziekcentrum De Bijloke en International
Opera Academy) en de samenwerking 10x10 met Kunstencentrum Vooruit ondersteunen we jaarlijks vele
jonge podiumkunstenaars met een hart voor muziektheater.
LOD is geboren en getogen in Gent en is een van de gezichten van de Bijlokesite. Tegelijk opereert LOD
nadrukkelijk internationaal, door de vele reisvoorstellingen en coproducties met buitenlandse partners.

OVER

HETPALEIS
hetpaleis is een theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars in het hart van Antwerpen. hetpaleis wil
podiumkunsten evident maken door toegankelijke kwaliteit te brengen en kwaliteit toegankelijk te maken
voor elk kind in elke familie.
hetpaleis doet dit door kwalitatieve producties te creëren, te presenteren, te omkaderen, te spreiden én
derden te sensibiliseren in functie van het verbreden van een gunstig(er) kinderkunstenklimaat.
hetpaleis benut zijn middelen en mogelijkheden ten volle ten dienste van het openbaar nut en overlegt nauw
met de verschillende beleidsorganen in functie van een duurzaam kinderkunstenbeleid.
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