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The future of Exces
Straatjes Kleuren
Ongetwijfeld herinneren jullie je 'KweeK' nog, de
voormalige kinderproductie waarmee Exces tijdens de
Gentse Feesten 10 dagen te zien was in het Zuidpark en
waarmee ze ook 2 voorstellingen speelde in scholen.
Exces is volop bezig deze productie om te vormen tot een
mobiele straattheateract die zal luisteren naar de naam
'Straatjes Kleuren'. Hierdoor zal uw favoriete
straattheatergezelschap binnenkort te boeken zijn met
een volwaardige kinderact die ook volwassenen niet
onberoerd zal laten.
Op ludieke wijze wordt aan de kleintjes de kleurenleer
bijgebracht. Wat men allemaal niet kan met rood, geel en
blauw!

Nieuwe schepen van cultuur Annelies Storms
In de vorige Excessief haalden we het al aan. 2013 luidt
het begin in van een nieuw cultuurbeleid in Gent, ditmaal
met kersvers schepen Annelies Storms aan het roer.
Patrick Vandewalle en Günter Hilderson gingen haar
bezoeken in het stadhuis, waar zij en haar
kabinetsmedewerkster het ganse verhaal van Exces te
horen kregen. Van de gouden jaren tot de jaren waarin
voormalig schepen van cultuur Lieven Decaluwe plots
besliste onze subsidies te halveren.
Ze had er in elk geval oren naar, maar kon en wou nog
geen beloftes maken om de subsidie terug op het vorige
niveau te brengen. Helaas is het budget voor cultuur
gekrompen en moet elke stadsdienst inleveren.
Fingers crossed dus, binnenkort weten we te vertellen of
Annelies de frisse wind is waarop wij zaten te wachten.
Change ahead? Eén ding is zeker, Exces gaat door!

De act begint met een parade van zo'n 15 minuten, waarin
witte figuren richting kleurmachine paraderen.
Ondertussen probeert de kleurenkweker tevergeefs wat
kleur in het leven van deze figuren te brengen. Eens
aangekomen bij de kleurenmachine slaagt de kweker er
aan de hand van een grappige choreografie toch in
langzaam maar zeker het wit te verdrijven en kleurtjes te
bekomen. Nadien volgt nog een deel van 10 minuten,
waarin gekleurde figuren de parade verder zetten.
Het geheel is voorzien van de nodige spektakel, inclusief
gekleurde rook.
Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat kunnen jullie
vrijdag 3 mei om 11u komen bekijken aan het Woodrow
Wilsonplein (of het Zuid zoals wij het ook wel eens durven
noemen) te Gent, waar een try-out van de voorstelling zal
plaats vinden. Wees allen welkom, het mooie weer krijg je
er hopelijk gratis bovenop.
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Multiversum … De Challenge
Ondertussen is er serieus nagedacht over en verder
gewerkt aan de komende productie voor de Gentse
Feesten. Het idee van de kooi met de wel zeer speciale
vogels overleefde het proces, vele andere ideeën
sneuvelden en vele nieuwe werden geboren.
Pol De Brackeleir en zijn team van decorbouw 'De Muur'
zijn volop bezig de kooi in elkaar te steken en wisten te
vertellen dat deze in de tweede helft van april klaar zou
zijn. Perfect op tijd, want vanaf dan krijgt Teater Exces van
het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB een
oefenterrein ter beschikking, waar we de kooi kunnen
opstellen, wat gezien de grootte niet mogelijk is op onze
eigen locatie.

Patrick is het scenario op punt aan het stellen en een
basischoreografie in elkaar aan het boksen. Zelfs een
heupontsteking belemmert hem niet zich volop op zijn
passie te storten.
Alexandre en Remi, het gouden duo, toveren in het atelier
van alles tevoorschijn en leggen de beginselen van wat
een fantastisch, futuristisch landschap zal worden.

Julie Kennivé die sinds oktober verantwoordelijk is voor
de kostumering en grime bij Exces vormt eveneens een
gouden duo met Lore Claeys. Lore studeert
theaterkostuum aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen
en koos Exces uit om stage te lopen. En wij zijn blij, zéér
blij. Samen maken zij 3 kostuums voor de mentoren en 3
vogeloutfits.
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Veerle en Günter op hun beurt regelen alle praktische
zaken en zorgen ervoor dat de machine geolied draait.

BIFFF
Voor het Brussels International Fantastic Film Festival,
die vanaf 2013 doorgaat in de Bozar, is Exces maar liefst
4 keer geboekt. Naast Mantra en Mante & Kalle spelen
we er op 5 en 9 april met de kleine versie van 'Multiversum
… De Challenge'. Deze première wordt een grote
uitdaging en vormt alvast een belangrijke voorbereiding
voor de Gentse Feesten.

Ik zal bewust nog niet te veel lossen over de inhoud van
'Multiversum … De Challenge', liever hou ik jullie allemaal
nog een beetje in spanning. Zonder iets te verklappen kan
ik zeggen dat het een fantasierijke reis wordt die alles te
maken heeft met rituelen, het zoeken naar licht en het
doordringen in een ruimte die verder gaat dan de kosmos.
Het gaat hem vooral over de mens die bouwt aan zijn
toekomst naar een eerlijke en democratische
maatschappij.
Aan de hand van de foto's kunnen jullie proberen te raden
wat er zoal te gebeuren staat.
(Ook dit jaar zijn we te vinden op de speelplaats van het
SKI, gelegen aan de rand van het Baudelopark, van 20 t/m
29 juli)

Exces feest
Ondertussen is er bij de stadsdiensten een aanvraag
gedaan om een zomerfestival voor jong en oud te laten
doorgaan in het Gentse Astridpark, want zeg nu zelf, wat
is er leuker dan met een fris drankje (frisdrankje?) in de
hand te luisteren en kijken naar allerlei moois? Verwacht
u aan een bonte mengeling van straattheater, muziek en
spelen. In de volgende Excessief verneemt u meer
hierover, maar markeer 14 en 15 september alvast in uw
agenda en laat het al uw vrienden weten!
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Word fan!
Je kan fan worden en op deze manier steunen.
Je ontvangt daarbij deze periodieke nieuwsbrief en blijft zo op
de hoogte van het reilen en zeilen. Als fan heeft men recht op
speciale kortingen voor lessen, workshops en voorstellingen.
Je krijgt een fan kaart toegestuurd.
Je kan fan worden door te storten op ons nr: 290-0253300-54
met vermelding: gewoon fan €15
steunend fan €25
of ere fan vanaf €40

