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JEROEN BERNAER
BRUSSEL Links op het podi-

um staat een houten huis, met
een grasperkje en een bankje. Het
deurtje gaat open en een meisje
komt naar buiten. Plots verschij-
nen vier kinderhoofdjes boven de
houten muur. Zo begint De Nacht,
de opera voor en door kinderen
die dit weekend opgevoerd wordt
in het Kaaitheater.
Eigenlijk kan je het geheel geen
echte opera noemen. Het is een
totaalspektakel. Toneel, zang en
dans wisselen elkaar in sneltem-
po af of vloeien in elkaar over. Bo-
ven het podium worden vooraf
opgenomen beelden geprojec-
teerd. 
Componist Walter Hus schreef de
opera in 1998 voor de Brusselse
basisschool Maria Boodschap.
Zijn twee zoontjes liepen er toen
school. Omdat ze nu ook muziek-
les volgen aan de academie van
Sint-Agatha-Berchem, besloot
Hus het stuk te bewerken voor die
academie. De voorbereidingen
voor de opvoering begonnen vo-
rig schooljaar al. ‘We stuurden
brieven naar de ouders van onze
leerlingen met de vraag of hun
kind kon meewerken’, zegt Pa-
trick de Jonghe. Hij dirigeert de
opera en geeft les aan de acade-
mie. ‘Veel ouders zagen dat wel
zitten.’
Daarna volgden kleine audities
voor het dansgedeelte. ‘Die stel-
den niet zoveel voor. De leer-
krachten van de academie ken-
nen de kinderen en weten ook wel
wie wat aankan.’
‘Begin dit schooljaar zijn we in
aparte groepen beginnen oefe-
nen’, gaat De Jonghe voort. ‘Zo
waren er werkgroepen percussie,
woord, dans en orkest. Drie
maanden geleden hebben we al-
les samengebracht om uiteinde-
lijk tot een gestroomlijnd geheel
te komen.’
Dat was lang geen makkelijke op-
dracht. Het kostte de docenten
veel geduld en een grote gedre-
venheid om het onstuimige ge-
weld van bijna driehonderd kin-

deren te kanaliseren. Zeker om-
dat er heel kleine kinderen bij
zijn. De jongsten zijn nauwelijks
zes, de oudsten een jaar of twaalf.
‘Elk van de 110 mensen die gehol-
pen hebben bij de productie, le-
ven voor de kleine gastjes’, zegt De
Jonghe met een brede glimlach.
‘Anders zouden we niet meewer-
ken aan dit project. Tenslotte
doen we dit buiten onze werk-
uren.’
De Jonghe wijst naar kubusvor-
mige houten bakken op het podi-

um, waar de kinderen op gaan
staan tijdens de voorstelling. ‘De
ouders hebben ook hard meege-
werkt om dit project te doen sla-
gen. Die bakjes zijn op maat ge-
maakt door een vader. De moe-
ders en oma’s hebben de kos-
tuums genaaid en gestikt.’
Zonet zijn de kinderen uit de
kleedkamers gekomen. De gene-
rale repetitie zit erop. De klein-
tjes zijn stiller dan gewoonlijk.
Ook voor hen waren de repetities
zwaar. ‘Ik bewonder hen, vooral

de zesjarigen’, zegt De Jonghe.
‘Deze namiddag hebben we drie
uur gerepeteerd, zonder pauze.
Toen moest de generale repetitie
nog komen. De kinderen hebben
geen enkele negatieve opmerking
gemaakt.’ 
‘We hebben de laatste maanden
heel veel geoefend’, bevestigen
Louise en Deba. Zij spelen nacht-
schaduwen in de opera. ‘We
moesten ook lang wachten voor
het aan ons was. De repetities
duurden telkens twee uur en wij
moesten daarvan maar tien mi-
nuten dansen. Soms was de diri-
gent ook een beetje kwaad.’
Even later verdwijnen ze in de
Brusselse nacht, samen met hun
moeder. Het is tijd voor hen om
het verhaal van de opera in prak-
tijk om te zetten. In het anderhal-
ve uur dat de voorstelling duurt,
wordt een hele nacht uit het leven
van een kind uitgebeeld. Hoe
moeilijk het is om de slaap te vat-
ten, de knuffel in bed, de geluiden
in huis, de dromen en nachtmer-
ries, tot het wakker worden en be-
seffen dat het vakantie is: het
komt allemaal aan bod.
Hoewel het een kinderopera is,
maken de leerkrachten van de
academie zich sterk dat het stuk
ook volwassenen zal bekoren. ‘Ze
hoeven zelfs niet eens dol te zijn
op kinderen. Wie komt kijken en
niet gecharmeerd wordt door het
spektakel, is een moeilijke mens’,
verklaart De Jonghe.
Zulke mensen zal je wellicht niet
vinden tijdens de dubbele voor-
stelling. Het publiek zal vooral uit
ouders en grootouders bestaan.
‘We zijn in elk geval blij dat we
twee keer voor een uitverkochte
zaal kunnen spelen’, zegt Sanne
Caluwaerts. Ze coördineert het
project.
Het stimuleert de academie om in
de toekomst nog grote producties
op poten te zetten. ‘Na elk project
zegt onze directeur dat we het vol-
gende wat minder groots zullen
aanpakken’, zegt dirigent De
Jonghe lachend. ‘Maar we zijn
gek genoeg om een stunt als De
Nacht te herhalen.’

Kinderen zingen over dromen

De voorbereidingen begonnen vorig schooljaar al. © Mark Renders

REPORTAGE OPERA VAN EN VOOR KINDEREN IN KAAITHEATER 
De leerlingen van de muziekacademie van Sint-Agatha-Berchem brengen dit week-
end een unieke opera op de planken. 

GOOIK

Plannen voor 58
serviceflats 

In de Gooikse deelgemeente
Leerbeek komen er mogelijk 58
serviceflats op het terrein van het
kasteeltje. Een privébedrijf heeft
plannen voor de bouw ervan. De
gemeente en de buurtbewoners
staan achter de plannen. 
‘De mensen waren blij met de aan-
dacht voor de ouderen’, zegt burge-
meester Michel Doomst (CD&V).
‘De serviceflats worden onderver-
deeld in verschillende categorieën,
de ene al wat luxueuzer dan de an-
deren. Aan het gebouw wordt ook
een ondergrondse parking verbon-
den en een restaurant dat voor ie-
dereen toegankelijk zal zijn. Wij
willen niet dat de flats een ge-
meente binnen de gemeente wor-
den. Daarom dat iedereen welkom
is in het restaurant. Voorts hebben
we met de nv die de flats wil bou-
wen ook afgesproken dat er voor-
rang zal worden gegeven aan in-
woners van Gooik ’, zegt Doomst. 
Als alles goed gaat, zou men in het
najaar al kunnen beginnen met de
werkzaamheden. (tch)

LEUVEN

Nog 3.500 kaarten 
voor Clouseau

De kaarten voor het gratis op-
treden van Clouseau tijdens Beleu-
venissen vliegen de deur uit. Toch
waren er gisteren nog 3.500 kaar-
ten over. Het ziet er naar uit dat
ook de niet-Leuvenaars maandag
nog de kans krijgen om een plaats-
je op de Oude Markt te reserveren
voor 20 juli. 
(bcz)

VORST

Groen licht voor
stormbekken in Vorst

Brussels minister van Leefmi-
lieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo)
heeft gisteren definitief het licht
op groen gezet voor de bouw van
een stormbekken van 18.000 ku-
bieke meter in de Brusselse ge-
meente Vorst. Ze heeft daarover
met vertegenwoordigers van Audi
Brussels de overdrachtsdocumen-
ten voor de noodzakelijke terrei-
nen ondertekend.
De werkzaamheden beginnen in
augustus. Ze zouden drie jaar in
beslag nemen en zullen het Brus-
sels Gewest zowat 15 miljoen euro
kosten. Doel is de druk voor het
huidige rioleringsnetwerk te ver-
lichten en op die manier overstro-
mingen in geval van zware regen-
val te voorkomen. (belga)

LANDEN Anderhalf jaar gele-
den legde de toenmalige burge-
meester Pierre Cartuyvels
(CD&V) de eerste steen van een
nieuw wooncomplex in het cen-
trum van Attenhoven. ‘Niemand
weet ondertussen waar die steen
gebleven is’, vertelt voorzitter
Georges Debref. 
‘Maar de nieuwe burgemeester,
Kris Colsoul (CD&V) opent van-
daag het complex. Voor het einde
van de zomer wonen hier negen-
tien gezinnen.’ 
Het nieuwe wooncomplex staat in
het hart van Attenhoven, aan het
kruispunt van de Jonker Janlaan
en de Dorpsstraat. Eens stond
hier het gemeentehuis en de ge-

meenteschool. Van de gemeente-
school blijven de stenen met op-
schrift Garçons en Filles behou-
den in de gevel. Later was dat re-
petitielokaal van de fanfare
Jonker Jan. ‘De plaats blijft met
deze sociale woningen zijn soci-
aal karakter en het karakter van
ontmoetingsplaats behouden’, al-
dus Kris Colsoul. 
De sociale huisvestingsmaat-
schappij Sociale Woningen van
Landen (SWL) en de stad Landen
bouwden hier samen negentien
woongelegenheden: zeven eenge-
zinswoningen met elk drie slaap-
kamers en twaalf appartementen
waarvan zeven met twee slaapka-
mers en vijf met drie slaapka-

mers. In de ondergrondse par-
keerruimte is er plaats voor zes-
tien wagens. De zeven eengezins-
woningen hebben een eigen
tuintje. Van de twaalf apparte-
menten bevinden er zich drie ge-
lijkvloers en zijn er negen van het
duplex-type.
Er is een extra appartement voor
het OCMW. Het hele complex kost
2.820.000 euro. Er was een subsi-
die van de Vlaamse Gemeenschap
en een van de provincie Vlaams-
Brabant. 
Clara Coart is bijna zestig en een
bekende figuur uit Landen-cen-
trum. Zij woont aan het Markt-
plein in Landen en verhuist naar
het complex in Attenhoven. ‘Ik
wilde wat kleiner wonen en ont-
vlucht het drukkere centrum’,
zegt ze. ‘Ik kon het gras in mijn
tuin niet meer de baas.’ (dll)

Woonbeleid in Landen aan Vlaamse top

Negentien nieuwe woongelegenheden in Attenhoven brengen
Landen in de top vijf van de sociale woningen in Vlaanderen. 

TIENEN

Arbeider maakt
dodelijke val

Bij een bedrijf aan de Biezen-
straat speelde zich donderdag-
voormiddag rond 11 uur een dra-
ma af toen een Poolse arbeider
een dodelijke val maakte. De 22-
jarige Seweryn G. uit Linter stond
op het dak van de fabriekshal
toen plots een stuk isolatie weg-
vloog. Hij ging erachteraan om de
isolatie terug te steken, maar dan
liep het mis. De jongeman kwam
op het oude gedeelte van het dak
terecht. Dat bleek niet erg stabiel
en kon de Pool niet houden. De
man zakte door het dak en kwam
zo’n tien meter lager terecht. De
verwondingen die hij daarbij op-
liep werden de arbeider fataal. De
arbeidsinspectie en de lokale re-
cherche kwamen ter plaatse om
de precieze omstandigheden van
het ongeval te onderzoeken. (ibo)


