DUBBELINTERVIEW

regisseur
vs speler
Stephan W. Zeedijk – theaterdocent en regisseur – en Adrie van Wijk – speler –
ontmoetten elkaar bij de Intensieve Speltraining van SKVR. Het klikte direct. Adrie,
die samen met Marina Meijers een voorstelling wilde maken, vroeg Stephan om
hen te regisseren. Het duo Meijers & Van Wijk was geboren. Twee vrouwen, scherp
en komisch, en een regisseur die het beste in hen naar boven haalt. Samen maken
ze lichtvoetig theater, vaak met live muziek. Vele voorstellingen volgden en zullen
volgen! Wanda Meeuws sprak met Stephan en Adrie en stelde hen vragen over
elkaar.

Adrie over Stephen
Wanneer we met een voorstelling
bezig zijn, leest Stephan álles. Wij
komen met ideeën die hij vervolgens
mee naar huis neemt en verwerkt.
Tussen de repetities door stuurt hij
ons materiaal ter inspiratie, zoals een
tekst, een foto of een mooi muziekje.
Hij is veel met het stuk bezig, zonder
dat hij er gestrest van wordt. Tot
op het laatste moment blijft hij
ontspannen.

Na

een

hectische

repetitie gaat hij bijvoorbeeld naar
de film, daar haalt hij zijn rust uit.
Je kent mij: als ik enthousiast ben,
kan

ik

stuiteren van

blijdschap.

Stephan niet. Als hij iets mooi vindt,
krijgt hij lichtjes in zijn ogen. Dan
gaan ze stralen. Zijn ogen laten zijn
passie zien. En die zie ik regelmatig
wanneer er op de vloer spontaan iets
ontstaat dat hij mooi vindt.
Ik heb hem maar één keer echt
emotioneel gezien en dat was toen
wij The Rose voor hem zongen op het
afscheidsavondje van de eenjarige
intensieve speltraining bij de SKVR,
waar ik overigens eigenlijk niet aan
mocht meedoen van Stephan omdat
mijn auditie te slecht was.
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Hij laat je veel zelf uitzoeken tijdens

situatie, Stephan niet. Hij geeft ons

de repetitie. Dat geeft een enorme

als spelers het vertrouwen dat het

vrijheid. Hoewel ik me kan voorstellen

goed komt.

dat sommige spelers het lastig vinden
en blokkeren omdat ze zich afvragen

Hij zal bijvoorbeeld nooit zeggen

of ze het wel goed doen, vind ik het

dat we onze tekst dan en dan

zelf juist prettig dat hij alleen de

moeten kennen. Dat komt vanzelf,

dingen zegt die echt noodzakelijk

daar vertrouwt hij op. Natuurlijk is

zijn. Het geeft vertrouwen dat er veel

het goed om je tekst tijdens een

mag en kan. Hij kijkt wat er gebeurt

doorloop te kennen, maar zelfs als

op de vloer, noteert dat en komt er

het dan nog even misgaat, wordt hij

later op terug. Dan kan een scène

niet boos. En ja, natuurlijk kénnen we

eventueel aangepast worden. En dat

onze tekst dan heus wel.

altijd in alle rust, dat vind ik heel tof
aan hem!

Ik zou niets willen veranderen aan
zijn manier van regisseren. In het

We nemen veel tijd om verschillende

verleden heb ik weleens bij andere

dingen te proberen. Stephan is geen

groepen gespeeld, maar ik word

regisseur die de eerste de beste

blijer als ik met Stephan werk. Hij is de

improvisatie vastlegt. Op de vloer

regisseur, hij maakt de beslissingen,

ontstaan vaak de beste ideeën. Pas

is ‘de grote baas’, maar zo voelt het

tegen het einde van het proces valt

niet. Het voelt veel dichterbij. Meer

alles op z’n plek en beginnen we met

als een grote broer.

doorlopen. Dat houdt de spanning
er goed in en zorgt ervoor dat tegen

Sowieso is hij de enige regisseur die

de tijd van de première het stuk nog

ik ken die voor de voorstelling tegen

steeds ‘fris en nieuw’ is.

zijn spelers zegt: ‘Neem maar even
lekker een wijntje of twee, dat speelt

Laatst moesten we vanwege een

net wat lekkerder.’

subsidieaanvraag ineens veel eerder
spelen dan gepland. Dat betekende
hard

repeteren.

Veel

regisseurs

zouden opgefokt raken van zo’n
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“Adrie is een echte levensgenieter.
Dat neemt ze mee de vloer op.”

Stephen over Adrie
Ze deed auditie bij de intensieve

Adrie heeft de lach aan haar kont

Haar mooiste rol? In ‘S.S. de liefde’

speltraining die ik verzorgde bij de

hangen. Ze kan een bloedserieuze

speelde Adrie een heel ingetogen

SKVR. En niet zo’n goede. Ze was

tekst

brengen.

personage: een moeder die eigenlijk

moe en liep een beetje te kutten.

Bovendien heeft ze veel energie als

al dood is. Tijdens de voorstelling zat

We konden haar echt niet doorlaten.

ze op het toneel staat. Het publiek

ze stilletjes achter op het toneel. Af

Maar ja, ze had al zoveel gedaan! Ik

omarmt dat meteen. ‘Oh lekker,

en toe kwam ze naar voren om een

kende haar vaag en ik wist wel dat

Adrie gaat een verhaal vertellen. Dat

verhaal te vertellen. Maar juist het

ze het in zich had, alleen liet ze het

wordt lachen.’

broze, verstilde beeld van dat oude

heel

grappig

in de auditie niet zien. Ik liet haar

vrouwtje op de achtergrond was

die eerste les alsnog meedoen om

Ze heeft veel fans. Mensen die

zichzelf te bewijzen. Ze toonde zo’n

speciaal voor haar komen. Die lach

enorme passie en gedrevenheid dat

krijgt ze sowieso, dat zit in haar

Ze is ongegeneerd, totaal niet ijdel.

ik niet anders kon dan haar toelaten

persoonljkheid. Maar kleine intieme

Ik herinner me een voorstelling waar

tot de training. Het was het begin

scènes spelen kan ze ook.

ze een dikmaakpak aan moest met

van een langdurige samenwerking.

prachtig.

daaroverheen een oubollig peignoir.
Af en toe gaat ze iets te snel,

Voor de voorstelling moest ze naar

Adrie is een gepassioneerde speelster.

waardoor alles al vast lijkt te staan,

het toilet. Riep ze: ‘Kom snel, maak

Ze gaat er volledig voor en daardoor

terwijl ik soms eerst rustig wil kijken

een foto van me, want dit ziet er

gaat het proces ook vaak snel. We

wat er ontstaat in een repetitie. Die

niet uit!’ Juist díe foto werd als pr-

lezen een tekst en de week erna kent

inspiratie gebruik ik om het script

materiaal gebruikt.

ze het. Wanneer ze de vloer op gaat,

te vormen. Zo’n proces heeft tijd

is het meteen al wat. Ja, dan heb je

nodig. Als ik dat tegen haar zeg, laat

In onze nieuwste voorstelling ‘Van

zo een voorstelling!

ze mij ook écht de regisseur zijn. We

Romantiek naar Reumatiek’ draagt

hebben veel vertrouwen in elkaar en

ze

dat werkt fijn.

als in een voorstelling tien jaar

Met een publiek erbij is het helemaal
feest. Daar geniet ze van. Ze kijkt hen

hetzelfde

Wonderwomanpakje

geleden. Dat leverde hier en daar

aan en reageert op wat ze ziet. Dat

Het is lastig om te zeggen wanneer

een vetrolletje op, maar Adrie speelt

is echt iets van haar, die interactie

er een scène of lied geschrapt gaat

zonder gêne en met volle overgave.

met het publiek. De stukken die we

worden, vooral als ik weet dat zij

Heerlijk vind ik dat!

maken lenen zich daar ook voor.

het mooi vindt. Maar soms is zoiets

Volkstoneel, op een moderne manier,

nodig omwille van het stuk – kill

met een beetje kleinkunst, cabaret,

your darlings –

mooie liedjes en verhalen.

altijd uiterst serieus. Daarin is ze

en dat neemt ze

heel professioneel. Ze is sowieso
altijd betrokken bij het maakproces.
Dat zijn niet alle spelers. Als ze een
idee heeft, zoekt ze net zo lang tot
ze het op een passende manier kan
verwerken in een scène.
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