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Muzikanten in nieuwe contexten brengen, straffe muziek 
laten horen en een bijzondere sociale impact creëren. In het 
project BRUTAAL FRONTAAL toont Muziekmozaïek zich op 
haar best. In de komende beleidsperiode ondersteunen we 
unieke muziekprojecten waar originaliteit en authenticiteit 

voorop staan. We brengen de waarde van muziek bij zoveel 
mogelijk mensen, ook bij hen die zich tijdelijk of langdurig in 

een precaire positie bevinden. En we zetten talenten in de kijker 
die zonder scholing of via een atypisch parcours een heel eigen 
muzikaliteit ontwikkelden. Om dit te doen, werken we samen 
met partners die hiervoor een unieke expertise ontwikkelden. 

Eén van hen is Het Scheldeoffensief, een theaterwerking op 
maat van (jong)volwassenen met een beperking in regio Gent. 

In de voorstelling BRUTAAL FRONTAAL ontstond nieuwe muziek 
dankzij de ontmoeting tussen vijf acteurs met een beperking en 

live muzikanten Iben Naessens en Bert Peyffers.

“Men denkt over mensen met een 
beperking meestal dat ze stille beeldjes 
zijn. Maar de complexe klankpoëzie 
in deze voorstelling toont net het 
tegenovergestelde: verbaal sterke acteurs 
die toeschouwers omver blazen met hun 
fysieke presence.” (regisseur Frank Dierens)

Het Scheldeoffensief werd vijf jaar geleden 
opgericht vanuit de nood en ambitie om 
meer podiumkansen te creëren voor acteurs 
met een beperking en te komen tot een 
inclusiever podiumlandschap. In de zomer 
2021 kreeg Frank Dierens, regisseur van Het 
Scheldeoffensief, een kunstenaarsbeurs voor 
zijn zoektocht naar een methodiek om tot 
verbaal spel te komen met acteurs met een 
beperking. Hij betrok hier live muzikanten 
bij en het resultaat was een uniek 
toonmoment. De goesting was groot om de 
cross-over met muziek uit te werken tot een 
volwaardige voorstelling. Muziekmozaïek 
besloot deze ambitie een duwtje in de rug 
te geven. Een jaar later staat BRUTAAL 
FRONTAAL op de planken van bij’De Vieze 

 Muziekmozaïek

BRUTAAL FRONTAAL
Een unieke cross-over tussen theater en muziek 

met acteurs met een beperking
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Gasten, kunstenfestival Watou en Cirque 
Plus Festival in Brugge. Tijd voor een gesprek 
over dit unieke project met regisseur 
Frank Dierens, acteur Glorian Verneert en 
muzikant Iben Naessens.

 Klassieke gitaar uit de comfortzone 

Net als bij eerdere theaterprojecten koos 
Frank Dierens ook bij BRUTAAL FRONTAAL 
voor een sterke muzikale omkadering. 
Zangeres Ilse Duyck kwam op regelmatige 
basis langs tijdens het repetitieproces 
om de spelers zang- en stemcoaching te 
geven. Ze liet hen volop improviseren en 
experimenteren met klank en ritmiek. Ook 
gitarist Iben Naessens was van in het begin 
betrokken bij het maakproces. Dit was 
mogelijk dankzij een unieke samenwerking 
met KASK & Conservatorium Gent. Zij 
kiezen er in hun opleiding bewust voor 
om klassiek geschoolde muzikanten uit 
hun comfortzone te halen en te laten 
musiceren in diverse contexten. Student 
Iben Naessens vertelt er vol passie over: 
“Ik heb klassieke gitaar gestudeerd en ben 
doorheen mijn studies gefascineerd geraakt 
door flamencomuziek. Dit jaar doe ik mijn 
lerarenopleiding en voor het behalen van 
de Educatieve Master moet je zowel stage 
lopen in het deeltijds kunstonderwijs als 
bij een sociaal-artistiek project. Zo ben ik 
bij Het Scheldeoffensief terecht gekomen 
en die ervaring was gewoon super. In 
de voorstelling komen zowel flamenco 
als klassieke invloeden aan bod. En dan 
is er nog de veelzijdigheid van Bert als 
percussionist die het geheel helemaal tot 
een cross-over van vele muzikale stijlen 
maakt.”

In de laatste repetitieweek vervoegde 
percussionist Bert Peyffers het bonte 
gezelschap. Naast percussionist in 
verschillende bands is Peyffers ook 
muziektherapeut. De twee muzikanten 
en zangcoach Ilse vormen samen het 
perfecte muzikale trio om in dialoog te 
gaan met de bijzondere spelers van Het 
Scheldeoffensief. Die inclusieve cross-over, 
die zich zowel op als naast de planken 
doorzet, is kenmerkend voor het DNA 
van Het Scheldeoffensief. Alle betrokken 
kunstenaars nemen de spelers mee als 
volwaardige compagnon de route.

 Van klank naar taal en terug 

BRUTAAL FRONTAAL startte met enkele 
verkennende workshops om jongeren 
te rekruteren voor het project. Het 
maakproces bestond uit twintig labodagen 
en een intensieve zomerweek bij De Vieze 
Gasten in Gent. Dierens: “De labodagen 
zijn veilige ruimtes voor onze spelers om 

volop te experimenteren en te ontdekken, 
begeleid door live muziek. Ik werkte een 
fysiek alfabet uit dat de spelers triggert 
hun eigen stem te ontdekken. Ademhaling 
en luchtstroom groeien uit tot een 
klankenspel en vormen woorden. Alles 
groeit vanuit experiment: grondtonen en 
geluiden oproepen, klanken fabriceren, 
het zingen van cijfers, de oerkreet of de 
pracht van een fictieve taal. Een vracht aan 
mogelijkheden om samen uit te spitten, te 
structureren en op een vakkundige manier 
toe te passen om een harmonieus geheel 
te vormen. Muzikanten improviseren en 
componeren mee, als collectief. Zo ontstaat 
er een spontane vocabulaire: speels, 
eigenzinnig en bijzonder ritmisch.”

 Boem, Paukeslag? 

BRUTAAL FRONTAAL verbaast het publiek 
met een frisse theatervorm waarin muziek 
en taal elkaar versterken. De voorstelling is 
één groot feest van spelen met woorden, 
ritmes en klanken en heeft een sterk 
clownesk karakter. Regisseur Frank Dierens: 
“Ik heb me voor deze voorstelling gebaseerd 
op de stijl en de ritmiek van Van Ostaijen. 
Het resultaat van dit experiment is een 
Van Ostaijeniaanse jamsessie waarin de 
spelers en live muzikanten elkaar voeden 
en beïnvloeden. Verwacht je dus niet aan 
een simpele ‘Boem, paukeslag’, maar eerder 
aan een brutale zoektocht naar de juiste 
woorden op een bedje van circus, humor en 
muziek!” 

Met zoveel taligheid in de voorstelling 
doorbreekt Het Scheldeoffensief het stigma 
dat taal en mensen met een beperking een 
lastige combinatie is. Jongeren met een 
beperking worden niet snel doorverwezen 
naar een theateropleiding. En als er in de 
podiumkunsten met deze doelgroep wordt 
gewerkt, worden ze op scène vaak eerder 
beeldend ingezet. Het Scheldeoffensief 
toont dat het perfect mogelijk is om hen 
verbaal krachtig en evenwichtig voor 

een publiek te zetten. Live muziek blijkt 
hiervoor het geheime ingrediënt te zijn, dat 
de acteurs zowel triggert als ondersteunt.  

 Alle labels loslaten 

Voor BRUTAAL FRONTAAL koos Het 
Scheldeoffensief bewust om te werken 
met jongvolwassenen. Alle acteurs zijn 
jonger dan dertig jaar. Op deze leeftijd 
worden jongeren geconfronteerd met 
heel wat vragen, die extra confronterend 
kunnen zijn wanneer je een beperking 
hebt. Wat wil en kan ik doen? Wat zijn mijn 
talenten? De voorstelling ging aan de slag 
met deze vragen en raakt sterk aan het 
thema identiteit. Glorian Verneert, één van 
de acteurs, speelt al enkele jaren bij Het 
Scheldeoffensief. Daarnaast experimenteert 
hij als producer met het maken van muziek. 
Tijdens de pauzes vind je hem steevast naast 
één van de muzikanten om te babbelen over 
één van zijn muziekprojecten. Verneert: “Ik 
wil me niet vastpinnen op één genre, niet als 
acteur en ook niet in mijn muziek. Ik houd 
ervan om te experimenteren. Tegelijk haalt 
dit project mij op een fijne manier uit mijn 
comfortzone.” 

Niet alleen de acteurs en muzikanten 
maar ook de toeschouwers komen uit 
hun comfortzone. Het publiek wordt 
gaandeweg meegezogen in de voorstelling 
en gaat mee participeren. De bijzondere 
locaties waar de voorstelling gespeeld 
wordt, dragen bij aan een sfeer van 
openheid voor de ander en voor anders 
zijn. Kortom, deze voorstelling is een must 
see voor iedereen die ervan houdt om alle 
labels los te laten! 

An Van den Bergh

}

Meer weten?
www.hetscheldeoffensief.be

BRUTAAL FRONTAAL ging op 8 juli 2022 in première bij De Vieze Gasten in Gent 
en speelde op 17 juli op kunstenfestival Watou en op 21 en 22 juli op Cirque Plus 
Festival in Brugge. Het project kreeg steun van  Muziekmozaïek, Streekfonds 
Oost-Vlaanderen, De Warmste Week en Stad Gent.
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