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GENTSE FEESTEN 2012
Vorig jaar was de “titel” van het september nummer: “It’s a rainy day”. “A day” die een hele week duurde.
Dit jaar leek het dezelfde kant op te gaan, maar gelukkig werd het weer vanaf de woensdag iets beter en konden we het
aantal bezoekers zien toenemen. Een openlucht spektakel tijdens de Gentse Feesten wordt “problematisch”!

Foto Frank Peers
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Naarmate de feesten vorderden zag je de creaties verder
evolueren.
Binnen ons nieuw artistiek jaar gaan we zelfs gebruik
maken van die geëvolueerde creaties.
En ja de laatste voorstelling was bij Patrick er ééntje met
een traantje, want onverwachts draaiden de acteurs met
de witte doeken naar hem toe... en plots was er fuifmuziek,
vuurwerk, snippers... champagne.

De Gentse Feesten 2012 zullen voor de meeste van onze
medewerkers en de acteurs blijven nazinderen.
Exces-o-Droom is er op de valreep gekomen en is méér
dan een groot succes geworden. Dan spreken we vooral
over de opkomst van het publiek en de ongelooflijk goede
kritiek die we kregen... zelfs niet één slechte.

Dat het een groot succes was valt niet te betwijfelen. Men
sprak van uniek en ongezien. Massa's fototoestellen
hebben tijdens de opvoeringen geklikt. Een groot aantal
fotograven hebben ons foto's doorgestuurd. En tot half
september zindert het nog van de foto's op het internet.

Het is allemaal heel moeilijk begonnen met het plots
wegvallen van de coördinator Joris Valgaeren. Hij werd
ziek en het zag er naar uit dat dit voor een lange tijd zou
zijn. In die korte periode moesten we èn twee nieuwe
medewerkers vinden èn een nieuwe creatie maken.
Patrick Vandewalle heeft in eerste instantie de meeste
taken van Joris over genomen. Later kwamen Günter
Hilderson en Alexandre Rogge er bij en werd het iets
comfortabeler om te werken.
En dan was er weer eens de regen, als spelbreker,
waardoor heel wat acteurs humeurig en 'knorrig' rond
liepen.
Met de slechte resultaten van de vorige Gentse Feesten in
het hoofd hielden we reeds ons hart vast.
Halfweg de feesten begon het te beteren en net zoals de
vorige Feesten hebben we 'break even' gedraaid, geen
winst, geen reserves.

Exces-o-Droom is het begin van een nieuwe Exces
periode, want Patrick, die van plan was om Teater Exces te
stoppen na de GF, gaat er nog vijf jaar mee verder.
En als het van onze Gentse burgemeester Daniël Termont
afhangt moet Patrick er nog 10 jaar mee door. Dat laatste
valt sterk te betwijfelen gezien de enorme rugklachten.
Maar wie weet... misschien draait Exces gewoon verder
zonder Patrick.
Het ganse Exces team heeft van deze feesten genoten en
dit is duidelijk, want op vraag van alle acteurs is er binnen
enkele dagen een samenkomst met etentje en muziek.

En Teater Exces kan niet zoals de pleinorganisatoren
nadien een dossier indienen om het verlies te beperken.
Het moet toch wel lukken dat dit nu weer eens met ons is.
Komiek. Jawel wij staan eigenlijk ook op een plein, de
grote speelplaats van het SKI Gent. Dus redeneert 'de
stad' dat wij op privé terrein staan en wij kunnen achteraf
geen aanspraak op financiële hulp maken. We doen wel
identiek hetzelfde qua organisatie als de pleinorganisatoren.

Foto Arnold Van Herreweghe

Nu beschikken wij over deze speelplaats door de tussenkomst van schepen Rudy Coddens die graag wil dat er
binnen de Gentse stadsscholen ook tijdens de Gentse
Feesten interessante activiteiten doorgaan. Teater Exces
mag blij zijn dat het stadsonderwijs achter ons staat
anders waren we weer op de dool.
Miek De Vriese die het Lieveheersbeestje uit KweeK nieuw leven inblies

Na enkele dagen groeide er bij Exces een prachtige
ongedwongen sfeer. 25 Acteurs die een hecht team
vormden. Er werd twee maal 2 ½ uur aan één stuk door
gespeeld.
Tot mijn grote verwondering maakte iedere keer het
publiek de ganse rit mee.

Foto Antonella Plovie

Met een kaartje kon men de ganse dag binnen en buiten
gaan. Maar allen stonden ze daar stipt op het
aanvangsuur. Het enthousiasme van de acteurs sloeg ook
over op het publiek. Het kon niet beter.
De acteursprestaties waren buitengewoon en ook onze
nieuwkomers (Liesbeth, Isolde, Zynia, Luna, Emilie, Sam,
Jan en Manu) hebben er een lap op gegeven... zelfs
(kleine) Taiko Vandewalle die 10 dagen op stelten speelde.
De creaties die we brachten hebben bij veel 'Exces fans'
herinneringen opgewekt.
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Foto: Liliane De Meyer

Foto: Liliane De Meyer

Laten we aan de hand van enkele foto’s nog even het
parcours afwandelen van Exces-o-Droom 2012.

Jan en Gert als Slimme en Domme namen het publiek
op sleeptouw en brachten hen op ludieke wijze heel wat
“weetjes” aan over de verschillende producties.

Het gooien met de dobbelsteen aan de inkom om,
ondanks het aangekochte ticket, toch nog een hindernis te
moeten nemen alvorens echt het domein op te mogen.
Patrick hield iedereen goed in het oog en in een sappig
“Gentsch” werden de toeschouwers verwelkomt. Nadien
hield hij met zijn turbo wagen het gehele spektakel in het
oog en was hij een “schrik” voor menig kijker.
Hier vergezelt Isolde hem op zijn tocht.

Hieronder de caravan die vanaf nu ook kan ingeschakeld
worden in het project Mante en Kalle dat de naam kreeg:
Mante en Kalle Mobile, naast Mante en Kalle Turbo
waarin Mante zich verplaatst met het elektrisch wagentje
terwijl Kalle(s) er achteraan tjokken met hun klassieke
wagentjes, zijnde de Rolls Royce of de Bentley.

Foto: Eddy De Smet

Foto: Eddy De Smet

Foto: Liliane De Meyer

Foto: Liliane De Meyer
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Foto: Frank Peers

Kapitein van de Ark van Gent (Manu) troostend voor Isolde die gestalte gaf aan
Olla Vogola, afwisselend met Arnaude

Foto: Eddy De Smet

De “huisdieren” van Mante en Kalle, de Feniksen gebracht door Ann, Chiara en Arnaude
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Foto: Liliane De Meyer

Manu en Boiana als Kapitein en Dynamico

Yasmina en dochter Zynia als Catharina de Grote en Elisabeth I

Foto: Eddy De Smet

Foto: Eddy De Smet

Foto: Eddy De Smet

Foto: gentblogt.be
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Foto: Eddy De Smet

Foto: Eddy De Smet

Arnaude en Sam in Olla Vogola op de Ark van Gent
De Hybrides Indra, Luna en Emilie

Miek in een onderdeel van KweeK en
Katia als eenzame, maar gelukkige clochard, bij de avondvoorstelling wel bijgestaan door Isolde

Foto: Frank Peers

Foto: Eddy De Smet

Foto: Eddy De Smet
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Foto: Frank Peers
Foto: Frank Peers

Foto: Frank Peers

Liesbeth in de rol van Passie in Hungry Feelings

Foto: Frank Peers

Miek en Marjan als Fishpeople evenals Chiara en Ann
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Foto: Eddy De Smet

De finale, de laatste voorstelling van Exces-o-Droom 2012, alle actrices en acteurs verzameld rond Patrick met
gelukwensen voor de dubbele verjaardag 40/60.

Foto: Eddy De Smet
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ENKELE REACTIES UIT HET GASTENBOEK

- Ik heb al heel wat gezien van theater, maar jullie zijn
fantastisch/ Cassandra
- 't Was gewoon, ongewoon fantastisch. Gefeliciteerd aan
alle acteurs en actrices!/ fam Vermeirsch
- Wij zagen jullie ook in de stoet. Jullie losten onze
verwachtingen in. Zo'n mooie figuren.
- Hier heb je waar voor je geld. Meer dan twee uur
entertainment, boeiend, fantastisch, uniek! Van de
bovenste plank. Doe zo verder, een lach en een traan. Wij
zeggen het voort/ Mieke & Marleen
- Prachtig, ik had ook niets anders verwacht!/ Ulrika
- Fanformidastico! Patrick, de groeten van mijn broer
Thienpont Didier! Ik ben zijn zus en mega fan van jullie.

- Dit is voor mij echt DE GROTE ONTDEKKING van de
ganse Gentse feestenweek. Ik was soms tot tranen toe
bewogen./ A Hardoncke Assen, Nederland
- Zeer origineel, amusant, verrassend, tekens weer.
- Hebben ons geen seconde verveeld. The best of Exces =
the best of de Gentse Feesten. Merci… tot volgende
keren/ 11 namen
- Ik heb er geen woorden voor... BRILJANT !/ Elias
- BEDANKT!!! Is als een droom maar wel een mooie / Chris
- Geen feesten zonder Exces!!!
- PRACHTIG, over gans de lijn en dit voor maar acht euro.
- Ontroerend mooi... een vaste stek tijdens de Gentse
Feesten aan theater Exces. TOP groetjes/ Christy
- Twas zeer wijs. WAS DE WERELD MAAR ELKE DAG
ZO / Thomas & staff
- Heel onverwacht hier binnen gestapt, maar genoten van
het begin tot het einde. Schitterend, proficiat aan de crew /
Sophie & Emile
- Amazing as EVER ! you guys rock (9000 <<<<ghent city
- CHAPEAU, jullie moeten dit ook aan de Belgische kust
komen doen/ (Heist aan zee)
- Nog nooit van jullie gehoord. Ongehoord! Ik vertel het
voort..
- Intrigerend. Mijn zoon van 4 is erg onder de indruk en ja
zelfs niet bang van enkele figuren. Laat de creativiteit
verder botvieren want Theater Exces is voor mij altijd het
beklijvendste van de Gentse Feesten/ Leen Martens
- Steeds, door de jaren heen, héél goede producties waar
we van genoten / De Bock
- Zoals elk jaar een voltreffer/ Sonia
- Dikke proficiat, hopelijk tot volgend jaar/ Inne
- Prachtige verjaardagsvoorstelling, ik herinnerde me de
meeste producties nog levendig/ Martine
- Heerlijke voorstelling, echt genoten, prachtig/ Martine &
Filip
- Wervelend, adembenemend, boeiend, interessant,
prikkelend, prachtig op alle vlakken. Never stop!/ Sabrine
Verlot
- De kids vonden het fantastisch
- Waaaaaaauw, fantastisch, het is de 1000 km waard die ik
heb gereden om jullie te zien.
- Ongelooflijk mooi, ik kom ogen te kort. Ik zal vaker gaan
kijken, ook op andere locaties. DANK/ Karen
- Zoals steeds, top !
- Amai, amai, amai... fascinerend en er ongelooflijk van
genoten om de spirituele waarden op deze creatieve
manier weer te geven. Ik keek er al zo naar uit om dit
spektakel zeker niet te missen. Zoveel
waarden,
confronterend in ons leven in een notendop te mogen zien.
Geslaagd en een staande ovatie voor mijn part / geen
naam vermelding.
- Ik hoop dat jullie nog jaren de Gentse Feesten kunnen
opluisteren en cultuur brengen./ VDS
- Dit is het beste wat we in jaren hebben gezien/ Saartje &
Stijn
- Voor de eerste keer dat ik jullie zie. Het is 'super'. Leuk. Ik
voel me weer even een kind. Doe zo verder. Proficiat.

- Lieve Allemaal, Wil even kwijt dat we de laatste zondag
van de fieste, genoten hebben van jullie wandeling door 40
jaar exces. Het was voor ons een feest van herkenning en
vreselijk blij dat we meer dan een glimp hebben mogen
zien van de twee producties die we de afgelopen jaren toch
nog hebben gemist. Heleen en Fleuriejan jullie superfans
van vroeger zijn dus al meer dan 24 jaar helemaal gek van
"teater exces"
- Bedankt voor de mooie performance. Heb er heel erg van
genoten. Vrienden, dochter en nobele onbekenden, merci
merci merci. X
- In het begin was onze Warre een beetje bang van de
Hybridekes. Maar toen we voorstelden om naar de kermis
te gaan wou geen van beide kinderen weg.
(later vernamen we dat beide kinderen de rest van de
vakantie elke dag Hybriden speelden).

- Wat mij betreft het mooiste op de GF wat er te zien en te
beleven valt (op Gentblogt.be)

Op 25 augustus werd Teater Exces gevraagd om het
optreden AITA van de Koninklijke harmonie Kunst en
Eendracht uit Lendelede te “animeren”.
Het werd Hybride Verte in een sfeervol lichtdecor.

-Proficiat met jullie 40-jarig bestaan. Doe er gerust nog
wat jaartjes bij/ Fam. Van Den Bulcke.
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UITSLAG PRIJSKAMP GENTSE FEESTEN

PERSONEEL

In het programmaboekje van de Gentse Feesten 2012
stond: "De winnaars van de wedstrijd worden bekend
gemaakt op CNN op vrijdag 31 september om 20u."

Coördinator Günter Hilderson
Na de Gentse Feesten kregen we bericht van Joris
Valgaeren dat hij om gezondheidsredenen ontslag nam.
Hij zou opnieuw gaan studeren en les willen geven in het
onderwijs. Wij wensen hem daarbij heel veel succes.
Dat betekent ook dat het vervangingscontract van Günter
nu een volwaardig contract is geworden.

1ste prijs
Een week "A la playa" met Mante en Kalle (reis en verblijf
op eigen kosten)
2de prijs

Remi Coune heeft opnieuw een heel persoonlijke inbreng
gehad in Exces-o-Droom. Maar tijdens de voorstellingen
kon hij al eens ergens anders heen. Ook in de aanmaak
van attributen en decors werd hij veel bijgestaan door
Alexandre Rogge.
Dus Remi zijn droom is aan het uit komen... hij kan het
iets rustiger aan doen bij Exces. Hij kan nu meer en
meer advies geven en het grafisch werk uitvoeren en de
website beheren.

Een weekend in de caravan van Mante en Kalle in het
Maaltebruggepark, Maaltebruggestraat 286 (parking
Teater Exces)(op te nemen in januari 2013)
(verwarming in caravan is wel stuk!)
3de prijs
Een overnachting in de woonvertrekken (kartonnen doos)
van de clochards.

In september kwam Patricia Campe ons vervoegen voor
onderhoud.

Problemen

In september liep de proefperiode van Monique
Vandormael ten einde.
De samenwerking werd stopgezet.
Er wordt uitgekeken naar een nieuwe werkkracht (halftijds)
voor schmink en kostumering.

1 De aanvraag om een dag toe te voegen aan de kalender
is afgekeurd door de vakbonden, het VBO stond daar
nochtans zeer voor open aangezien het een maandag
(werkdag) zou zijn. De vakbonden wilden het aanvaarden
als het een betaalde feestdag zou worden.
2 Gezien de financiële problemen bij CNN zal de
mededeling niet doorgaan, de kostprijs is enorm
opgetrokken en onbetaalbaar voor Exces. Ook de veel
grotere zender AVS wil deze mededeling niet uitzenden.

TOEKOMST.
Reeds begin september vergaderde Patrick met Günter,
Alexandre en Remi. Er werd reeds een voorlopig artistiek
jaar op tafel gelegd.
Er volgen nog vergaderingen waarbij een aantal acteurs
meer willen meewerken in de organisatie van Exces. We
gaan daarbij trachten om een kerngroep samen te stellen
met Marjan Willem, Miek De Vriese, Ann Willemsen,
Günter en Patrick.

We doen het dus via onze eigen kanalen, in casu: deze
Excessief.
Winnaars
De eerste prijs gaat naar de heer Aristoteles Papazelios
uit Athene.
Aristoteles liet ons echter weten dat hij de reis- en
verblijfskosten niet kan dragen.

AUDITIES
Binnen kort zijn er opnieuw audities. De inschrijvingen zijn
al zo hoog dat we de auditie moeten afnemen op twee
tijdstippen. Personen die interesse hebben kunnen altijd
bellen naar Teater Exces 09 329 86 00
(zie ook website www.exces.be)

De tweede prijs gaat naar de heer L. Dezwaluwe uit Gent.
De heer Dezwaluwe mailde ons dat hij enkele mensen uit
de omgeving van de Maaltebruggestraat kent en ze hem
hebben ontraden om daar een weekend door te brengen
omwille van het lawaai en overlast van de aldaar
gevestigde Afrikaanse en Oost-Europese kerken.

Word fan!

De derde prijs tenslotte is voor de heer M. Detroe uit
Marcinelle.
In eerste instantie vroeg de heer Detroe of er een kelder
aanwezig was in die woonvertrekken. Later liet hij weten
dat hij liever uit de doos zou willen in plaats van er in.

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
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