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Na jaren van discussiëren, wikken, wegen en plannen maken is het 
zover: OverActing - Theater Event Leiden gaat in december 2022 van 
start. Het doel van dit nieuwe festival: een internationale hub creëren 
voor alles wat we kunnen ervaren en leren van premodern theater. Dit 
pre-modene theater is een buitengewoon spannend en snel groeiend 
artistiek onderzoeksdomein, waar we in dit dossier meer over vertellen. 

We hebben ons goed voorbereid op deze spannende stap. Met de aca-
demische wereld zijn stevige banden gesmeed, met founding partner 
Universiteit Leiden op kop, maar ook met Oxford, de Schola Cantorum 
Basiliensis en de Sorbonne. We zijn ook meerjarige samenwerkings-
verbanden aangegaan met musici, dansers en acteurs die opgeleid 
zijn in en onderzoek doen naar premoderne acteertechnieken. Het 
Festival Oude Muziek Utrecht, onze tweede founding partner, brengt 
de knowhow die noodzakelijk is voor het organiseren van een open 
publieksfestival met een gespecialiseerde inhoud. En er is geen betere 
gelegenheid denkbaar dan Leiden European City of Science 2022 om 
dit nieuwe festival, waarin kunst en wetenschap hand in hand gaan, te 
lanceren.

OverActing - Theater Event Leiden zal, in eerste instantie tot 2027, 
jaarlijks plaatsvinden. De programmering is hybride van opzet – dus 
online en offline – en wil de theatrale belevenis in de breedste zin van 
het woord onderzoeken, van tragedie en komedie over dans, music hall 
acts, volkstheater en voordrachtskunst, tot gedragscodes van het pu-
bliek. OverActing - Theater Event Leiden wil de academische discussie 
aanzwengelen, uitvoerende kunstenaars voeden met inspiratie om aan 
de slag te gaan met acteerstijlen die nu verloren lijken, die eeuwenlang 
de harten van zowel de acteurs als het publiek sneller lieten kloppen.





Een nieuw 
en spannend 
theaterfestival
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Wie de recente bioscoopfilm Downton Abbey – A New Era Downton Abbey – A New Era zag, heeft be-
grepen (spoiler alert!) dat de hele plot is opgehangen aan een radicale 
verandering in de wereld van de cinema rond 1920. Technologische 
innovatie zorgde ervoor dat de stille film plaats moest maken voor de 
geluidsfilm, en dat was niet voor alle acteurs van het witte doek een 
haalbare stap. Het ontstaan van de film met gesproken tekst, bruitage en 
muziek lijkt een amusant historisch fait divers. Maar in werkelijkheid 
was het een majeure kentering die het hele beroep van de acteur en het 
denken over acteren op zijn kop heeft gezet. Zozeer zelfs dat we nu, 
een eeuw later, de acteerstijl van de stille film nog nauwelijks begrijpen.

Daar wil het nieuwe theaterevent OverActing - Theater Event Leiden, 
waarvan we in december de eerste editie zullen meemaken, verande-
ring in brengen. De acteerstijl van de stille film, en het hele arsenaal 
aan uitgekiende expressieve middelen dat daarbij hoort, is de uitloper 
van een veel oudere acteertraditie, die ons erg interesseert. Voor de 
oorsprong van deze theatrale codes moeten we terug naar de antieke 
oudheid. Bij de Grieken werd theater gemaakt dat heftige emoties moest 
oproepen bij het publiek, waarna een zuiverend effect kon optreden. 
Deze katharsis was een collectief proces, waarbij de hele gemeenschap 
na het doorleven van extreme gemoedstoestanden weer kon landen, 
met een diepe zucht: ‘Gelukkig was het niet echt!’. Maar de opgewekte 
gevoelens waren dat wel.

De retorische lessen van de Romeinse redenaar Quintilianus borduren 
hierop voort en vormen de basis van het theater, de muziek en de schil-
derkunst van de barok. In deze traditie worden emoties overgedragen 
door een uitgekiend systeem van gelaatsuitdrukkingen, gestiek van 
het hele lichaam en een verheven stemgebruik dat bijna aan zang deed 
denken. Acteurs leerden deze technieken tijdens jarenlange training 
en, eenmaal volleerd, zetten ze deze in als wapens om theaterbezoekers 
een buitengewoon intense emotionele ervaring te bezorgen. Te oorde-
len aan de getuigenissen uit die tijd, werden de toehoorders hevig aan-
gegrepen. Het zorgde soms voor een ronduit hysterische participatie in 



de zaal. Het publiek was er dol op. Theater en opera stonden in het 
hart van de maatschappij, het was voor jong en oud, arm en rijk 
en trainde de emotionele conditie van een complete maatschappij. 
Hier hoorde een cultuur bij van het gesproken woord, veel meer 
dan van het geschreven woord. Een overtuigende en aangrijpende 
performance van de tekst was belangrijker dan de tekst zelf. 
 
Met OverActing - Theater Event Leiden willen we, in ieder geval 
de komende vijf jaar, zijn codes onderzoeken. Daarbij is de acade-
misch insteek belangrijk. Ons event omvat daarom een online en 
offline te volgen internationaal symposium dat we opzetten met 
ACPA (Academy of Creative and Performing Arts) van de Uni-
versiteit Leiden. Dit onderzoek is niet alleen theoretisch maar ook 
praktisch en artistiek: de premoderne theatertechnieken worden 
door acteurs getest op hun uitvoerbaarheid, op hun inzetbaarheid 
in nieuwe voorstellingen en vooral op hun impact op het publiek. 
Hier omheen wordt een meerjarig onderzoeksproject opgestart 
met de afdeling cognitieve psychologie van de Universiteit Leiden 
en de Universiteit van Amsterdam: zijn willen de reacties van 
de toehoorders registreren en analyseren. Het brengt ons, na de 
wetenschapper en de theatermaker, bij de derde instantie die 
centraal staat in alles wat OverActing - Theater Event Leiden wil 
onderzoeken, tonen en laten ervaren: het publiek. Dit publiek is 
essentieel, want zonder publiek is er geen emotionele overdracht 
en dus geen interactie.

De titel OverActing is een geuzennaam. Ziet het premoderne 
acteren er in onze hedendaagse ogen vreemd en overdreven uit? 
Absoluut. Maar wie zijn initiële ongemak of zelfs irritatie tussen 
haakjes weet te zetten, wordt tot zijn verbazing bliksemsnel mee-
gesleurd in een overrompelende emotionele reis. Daar zit de echte 
kracht van deze theatertraditie, en daarom konden mensen er 
eeuwenlang niet genoeg van krijgen. Naar die emotionele impact 
gaan we op zoek. 

 



Premodern 
theater:
wat is het?
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BREUKLIJNEN
Rond 1900 vond er een omwenteling plaats in de danswereld. 
Vernieuwers zoals Isadora Duncan en Michel Fokine bij de Ballets 
Russes bevrijdden zichzelf deels van de techniek en regels van het 
klassieke ballet. Volgende generaties van choreografen en dansers, 
zoals Mary Wigman en Martha Graham, namen nog meer afstand 
van tutu’s en pointes. Vandaag kennen we danscompagnies in 
de meest uiteenlopende stijlen. Ze zijn actief naast de klassiek 
getrainde balletdansers die ouder repertoire op een meer histori-
sche manier blijven uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat de danswereld 
vandaag rijk is aan diversiteit en oog heeft voor innovatie én voor 
zijn eigen erfgoed.

Gelijktijdig met de dansrevolutie van meer dan een eeuw geleden, 
vonden er ook in de theaterwereld grote veranderingen plaats. 
Toneelstukken werden naturalistischer, zowel in de keuze van on-
derwerpen als in de acteerstijl. Maar in tegenstelling tot de dans-
wereld, waar verschillende inzichten naast elkaar bleven bestaan, 
verdween de oudere, meer ‘theatrale’ acteerstijl geleidelijk van het 
toneel. Vandaag de dag heeft de theaterwereld zich zo verregaand 
van deze technieken ontdaan, dat we niet langer in staat zijn om 
te begrijpen hoe de oudere stijl functioneerde en waarom men-
sen er zo van hielden. We kunnen ook niet meer ervaren hoe die 
acteerstijl interageerde met repertoire uit de 17de, 18de en 19de 
eeuw. We durven te stellen, niet zonder enige provocatie, dat de 
theaterwereld zijn eigen verleden niet meer kent.

PREMODERN THEATER
Maar wat was die oudere, theatrale stijl dan? Tot ongeveer 1930 
vertoonde de acteerkunst nog talrijke elementen van de declama-
torische traditie die teruggaat op de Grieken en de Romeinen. De 
kunst van het acteren bestond er net niet in om het gewone, da-
gelijkse leven te imiteren. Wel was er een sterke verbinding met de 
kunst van musici en dansers: het spreken was melodieus en leunde 
dicht aan tegen zingen, en gracieuze bewegingen die voortkwamen 
uit de dans maakten acteren tot een artistieke belevenis. De poëzie 
van Racine, Vondel en Goethe werd uitgevoerd door acteurs met 
een oor voor muziek, en een oog voor dans.



De missie van het OverActing - Theater Event Leiden is om deze 
verloren technieken te exploreren. Bronnen daarbij zijn acteer-
tractaten, maar ook historische films en vroege klankopnames. De 
te behandelen periode nemen we erg ruim: van 1665, met de trage-
dies van Racine, tot 1930 en het ontstaan van de geluidsfilm, die een 
nieuwe acteerstijl bij een breder publiek bracht. We onderzoeken 
verschillende genres – van tragedie en komedie tot theatrale dans, 
voordracht en melodrama – maar ook hoe theaterruimten, kos-
tuums en decors uitvoeringen en receptie beïnvloedden. Acteurs 
trainen we alsof het musici zijn, en musici alsof het acteurs zijn. 
Zo brengen we beide disciplines, in de lijn van nieuwe historische 
inzichten, dichter bij elkaar.

RESEARCH EN CREATIE
Hierbij worden we geholpen door hedendaags wetenschappelijk 
onderzoek: we zetten de cognitieve psychologie in om de receptie 
van oude acteertechnieken beter te begrijpen. Want hoe kon de 
overvolle, lawaaierige en interactieve theaterervaring van toen het 
publiek zo raken, opwinden en voorbereiden om emotioneel mee-
gesleept te worden door het gespeelde stuk? En hoe beïnvloedde 
het rumoerige en extatische publiek de uitvoerders op het toneel? 
Door onderzoek te initiëren met het departement psychologie 
van de universiteiten van Leiden en Amsterdam koppelen we 
gangbare psychologische theorieën over affectieve uitwisseling 
aan historische acteertechnieken. Als we het potentieel van deze 
technieken om mensen van nu te ontroeren beter begrijpen, 
kunnen we het hedendaagse theatrale aanbod verrijken. Dit is ook 
waarom het OverActing - Theater Event Leiden de samenwerking 
met hedendaagse theatermakers die geïnteresseerd zijn in oude 
technieken bevordert. Zo leidde een workshop historische gestiek 
die we in 2019 gaven aan de danscompagnie LeineRoebana tot de 
voorstelling Solas, die erg positieve recensies kreeg, zoals deze uit 
de Theaterkrant: 

‘In Solas van LeineRoebana, dat gisteravond in première ging in 
Chassé Breda, wordt gecommuniceerd via dans, zang, muziek, tekst 
en gestiek. Manieren van vertellen uit het verleden staan naast 
hedendaagse uitdrukkingsvormen en alle performers lenen uit-
drukkingsmiddelen van de anderen: dansers zingen, zangeressen 
dansen, muzikanten zeggen tekst. […] Telkens staan manieren van 
vertellen uit het verleden naast die uit het heden. Danser Timon de 
Ridder vertelt en maakt daarbij gestileerde gestes uit het achttien-
de-eeuwse theater, Kris Mohammed Adem staat aan de andere kant 
van de speelvloer als contrast met die gestileerde bewegingen vrij te 
kronkelen.’ 

Op deze manier richt de blik van het OverActing - Theater Event 
Leiden zich, via de omweg van het verleden, op het nu en op de 
toekomst.



IN EN MET LEIDEN
Het idee voor een nieuw theaterevent is gegroeid in het departe-
ment ACPA van de Universiteit Leiden. Hier wordt al een kleine 
tien jaar onderzoek gecoördineerd naar premoderne acteer- en 
theatertechnieken. Er wordt ook geëxperimenteerd en gewerkt 
met acteurs en musici, die zich hebben verenigd in het Histori-
cal Acting Collective. De activiteiten zijn de voorbije jaren sterk 
gegroeid, met publicaties, presentaties, samenwerkingen zoals die 
met LeineRoebana maar ook met het orkest van de Nederlandse 
Bach Vereniging, een tentoonstelling over barokke emoties tijdens 
het Festival Oude Muziek in Utrecht en complete, experimentele 
theater- en muziektheatervoorstellingen. 

Leiden staat niet alleen in zijn interesse voor dit nieuwe artistieke 
onderzoeksdomein van het premoderne theater: ook interna-
tionaal groeit de aandacht snel. Zo is de wens ontstaan om deze 
jonge discipline een eigen plek met een eigen festival te geven. 
De komende vijf jaar willen we van Leiden een internationale 
hub maken: een centrum waar kennis en ervaring kan worden 
gedeeld met collega-makers en -onderzoekers, en met een breder 
publiek. Het succesmodel waar we ons op inspireren is dat van 
een ander research-gedreven podiumkunstenfestival: het Festival 
Oude Muziek Utrecht. Dit festival had nooit kunnen uitgroeien 
tot het grootste oudemuziekfestival ter wereld zonder de stevige 
verankering in Utrecht. De bewandelbaarheid van de binnenstad, 
de aanwezigheid van versterkende partners, het architecturale erf-
goed dat tot leven wordt gewekt: dit alles maakt het festival uniek. 
Iets dergelijks moet ook mogelijk zijn met de intieme theaters en 
andere locaties in Leiden. Een vergelijkbare symbiose, waarbij 
festival en stad elkaar versterken, willen we de komende jaren laten 
groeien met OverActing - Theater Event Leiden.

We verankeren ons daarom in Leiden met solide partnerships, 
zoals de Leidse Schouwburg, het feestjaar Leiden International 
City of Science 2022 en het nieuwe literatuurfestival Letterlijk 
Leiden, waar OverActing - Theater Event Leiden de opening van 
zal uitmaken. OverActing - Theater Event Leiden wil van Leiden de 
nieuwe internationale online en offline hub van premodern thea-
ter maken, met in de donkere maanden voor kerst een aparte en 
sfeervolle aanleiding om bezoekers naar de binnenstad te trekken.



Festival-
programma 
2022
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De eerste editie van het OverActing - Theater Event Leiden is gepland 
van 2 tot en met 7 december 2022. Het programma valt uiteen in twee 
grote onderdelen: een breed publieksprogramma (2-4 december) en 
een academisch symposium (5-7 december). Beide onderdelen maken 
we (waar dat in de praktijk mogelijk is) naast offline ook online toe-
gankelijk. 

4.1 VOORSTELLINGEN, PRESENTATIES, LEZINGEN

LEZING DOOR DR. DISA SAUTER EN JOAO LUIS PAIXAO:
EMOTIONS, ACTING AND NOSFERATU (1922) 

Dr. Disa Sauter, cognitief psycholoog aan de Universiteit van Am-
sterdam, presenteert samen met acteur-onderzoek João Luís Paixão 
historische acteertechnieken in het licht van de huidige modellen voor 
emotionele granulariteit, expressie en overdracht. Beelden uit Nosfera-
tu (Murnau, 1922) worden gebruikt om het publiek voor te bereiden 
om de film met nieuwe ogen te bekijken en een beter begrip te krijgen 
van de emoties die worden opgeroepen. 

Vrijdag 2 december, 17.00 uur, Leidse Schouwburg



NOSFERATU
Nosferatu (1922), een van de bekendste stomme films, viert dit jaar 
zijn honderdjarig bestaan. De krachtige, expressionistische stijl 
van de film heeft zijn vermogen om het publiek te charmeren en 
angst in te boezemen niet verloren. Het verhaal is gebaseerd op 
de roman Dracula van Bram Stoker, maar vertelt zijn eigen per-
verse verhaal over psychologische horror en seksuele disfunctie, 
die in schril contrast staat met de ‘normaliteit’ van de burgerlijke 
Biedemeier-samenleving. De emotionele lading van de film wordt 
tijdens OverActing - Theater Event Leiden versterkt en ondersteund 
door de livemuziek van de pianiste Olga Pashchenko. De partituur, 
die Jed Wentz speciaal voor haar maakte, bestaat uit meesterwer-
ken van componisten als Mendelssohn, Liszt en Chopin en wordt 
uitgevoerd op een historische piano.

Vrijdag 2 december, 19.30 uur, Leidse Schouwburg

CAFÉ BELLE ÉPOQUE
In deze muzikale evocatie van een Parijse salon staat de chanteuse 
Yvette Guilbert (1865-1944) centraal. In een nu eens frivole, dan 
weer sensuele muziekselectie leiden zangeres Katarina Livljanic 
en pianist Danijel Detoni het publiek met muziek van Satie en 
Debussy naar de coulissen van het beroemde Montmartre-cabaret 
Le Chat Noir. 

Vrijdag 2 december, 22.00 uur, Volkshuis
 

KUHNAUS BIBLISCHE HISTORIEN 1, 2 & 3
Wat bij Liszt programmamuziek zou gaan heten, is geworteld in de 
barok. Ook toen al werd er instrumentale muziek geschreven die 
geïnspireerd was door buitenmuzikale bronnen. De Bijbelverhalen 
van David, Goliath, Saul en Jacob – vertaald naar klavecimbel-
muziek en poëtisch teksten van de hand van Johann Kuhnau – 
vormen het scenario waarmee klavecinist Michael Hell en verteller 
Thomas Höft aan de slag gaan. 

Zaterdag 3 december 13.00 uur, Waalse Kerk



LEZING JED WENTZ
Declamatie is de kunst van het muzikale spreken. In geen enkele 
kunstvorm is de relatie tussen muzikale en tekstuele expressie dui-
delijker dan in het melodrama. Dit genre combineert gesproken 
(en niet gezongen) teksten met muzikale begeleiding. Het stelt de 
speciale eis aan de spreker om de spraak ritmisch te organiseren en 
melodisch uit te spreken, om te kloppen met een muzikale parti-
tuur. Hoewel het genre tot in de jaren twintig van de negentiende 
eeuw erg populair was, is het melodrama later uit de gratie geraakt. 
Deze lezing onderzoekt of het melodrama de hedendaagse manier 
van spreken nieuw leven in kan blazen. Ook bereidt Wentz het 
publiek voor op de theatervoorstellingen Pygmalion en Proserpina 
die later op de avond worden uitgevoerd. 

Zaterdag 3 december, 15.00 uur, Scheltema

ALEXANDER CROMER: ICE DON’T DOWN 
A SPOKEN WORD INTERVENTION

Alexander Cromer is een storyteller, onderzoeker en spoken 
word-artiest die promoveert aan de Academy of Creative and 
Performing arts van de Universiteit Leiden. Cromer focust zich 
op onderwerpen als afrofuturisme, black ontology en ecologische 
vraagstukken. Met behulp van zijn vertelpraktijk (met spoken 
word, poëzie, muziek en performancekunst) vertaalt hij theore-
tisch onderzoek naar betekenisvolle ervaringen. Hij werkte samen 
met De Nationale Opera en Ballet, het British Film Institute, XL 
Recordings, WeTransfer, de Istanbul Design Biennale, de jaarlijkse 
Conference of Youth en de Black Lives Matter-beweging. Alex-
ander Cromer en Jed Wentz hebben samen Het Proefondervin-
delijke Declamatorium opgericht, een platform voor historische 
en hedendaagse spoken word-kunst in Leiden. Cromer zal een 
eenmansshow geven, Ice Don’t Drown. Daarnaast is hij curator van 
het evenement 6 Poets in 60 Minutes in de Leidse Schouwburg.

Zaterdag 3 december, 17.00 uur, Scheltema





THEATERAVOND: EEN HISTORISCH 
GEÏNSPIREERD EXTRAVAGANZA

Op zaterdagavond zoeken we naar de opwinding van een avondje 
schouwburg in de vroege negentiende eeuw: geen pauze, de zaal-
lichten blijven gewoon aan en het publiek kiest zelf wanneer ze 
pauze houden (of juist niet). Drie hoofdbestanddelen worden aan-
geboden om de gemoederen kunstmatig te roeren: een drama, een 
tragedie en een klucht met historisch geïnspireerde acteertechnie-
ken en kostuums. Jean-Jacques Rousseaus Pygmalion (op muziek 
van Georg Benda), Wolfgang von Goethes Proserpina (op muziek 
van Carl Eberwein), en Dirk Buysero’s De bruiloft van Kloris en 
Roosje (op muziek van Bartolomeus Ruloffs) worden opgevoerd 
met steeds een ander historisch decor uit de Vandenberghe-col-
lectie. Tussendoor klinkt er muziek, zang en poëzie en wordt er 
gedanst. De muzikale opluistering op historische instrumenten 
wordt verzorgd door het Nederlandse oudemuziek-ensemble 
Postscript.

PYGMALION
De Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau deed in 1762 een eerste 
poging om het gesproken woord en muziek samen te brengen, om 
zo een verbeterde vorm van opera te creëren. Zijn Pygmalion werd 
enthousiast ontvangen, en geïmiteerd in heel Europa. Rousseau 
stichtte met dit werk een nieuw genre: het melodrama. João Luís 
Paixão declameert de oorspronkelijke Franse versie van dit werk 
op muziek van Rousseau en Horace Coignet.

PROSERPINA
De sopraan Laila Cathleen Neuman specialiseert zich in histori-
sche acteertechnieken. In deze voorstelling past ze de theatrale 
principes van de Amsterdamse acteur en schilder Johannes 
Jelgerhuis (1770- 1836) toe op het melodrama Proserpina: een 
negentiende-eeuwse versie van de Romeinse mythe, ontstaan uit 
een samenwerking tussen Goethe en zijn muziekdirecteur Carl 
Eberwein. Een ingrijpend voorstelling over thema’s die helaas nog 
actueel zijn: ontvoering, verkrachting en verraad. 



DE BRUILOFT VAN KLORIS EN ROOSJE
De komische klucht De bruiloft van Kloris en Roosje heeft een lang 
leven gekend in Nederland: van de vroege achttiende eeuw tot in 
de twintigste eeuw aan toe. Het werd als nastuk bij het treurspel 
Gijsbrecht van Aemstel gebruikt, en was altijd voorzien van een 
nieuw spotgedicht over de politiek, vermomd als nieuwjaarswens. 
Tijdens het slot van onze theateravond wordt er gedanst, gezongen 
en gelachen, en natuurlijk mag een prikkelende nieuwjaarswens 
niet ontbreken! Theater Kwast brengt dit achttiende-eeuwse 
Nederlandse theaterstuk tot leven, met historische kostuums en 
muzikale begeleiding van Postscript.

Zaterdag 3 december, 19.30 uur, Leidse Schouwburg

WORKSHOP ACTEREN: KAT CARSON
Artistiek onderzoek, specialiteit van de Academy of Creative and 
Performing Arts, hecht veel waarde aan het uitproberen en ervaren 
in het lichaam. Daarom hebben we deze workshop, onder leiding 
van ervaren historisch acteur Kat Carson, georganiseerd, want zo 
geven we het publiek de kans om al doende beter te begrijpen wat 
ze zien en horen tijdens het OverActing - Theater Event Leiden. Hoe 
activeert historisch acteren, door middel van houdingen, gebaren 
en gezichtsuitdrukkingen, het lichaam en de emoties van mensen? 
Probeer het zelf!

Zondag 4 december, 11.00 uur, Scheltema



KUHNAUS BIBLISCHE HISTORIEN 4, 5 & 6
De Franse klaveciniste Louise Acabo zorgt voor een onvergetelijke 
verhalenronde. De Bijbelse avonturen van Hizkia, Gideon en Jacob 
krijgt ze ingefluisterd door Johann Kuhnau: drijvende kracht van 
het Leipziger Thomascantoraat vóór Bach en componist van de 
vroegste programmamuziek uit de geschiedenis. Beide uitvoe-
ringen van Kuhnaus Biblische historien zijn een combinatie van 
historisch geïnspireerde muziek en hedendaagse declamatie in het 
Duits door Thomas Höft.

Zondag 4 december, 11.00 uur, Waalse Kerk

LEZING BRUNO FORMENT 
Bruno Forment is musicoloog en theaterwetenschapper met een 
specialisatie in theaterdecors. Hij heeft recentelijk, in opdracht van 
de Vlaamse overheid, theaterdecors in België geïnventariseerd. Zo 
is hij op de Vandenberghe collectie gestuit, die nu wordt beheerd 
door Stichting Musica ad Rhenum, en waarvan verschillende sets te 
zien zullen zijn tijdens OverActing - Theater Event Leiden. Forment 
brengt de geschiedenis van de Vandenberghe collectie in kaart, een 
verrassend verhaal van een reizend theatergezelschap rond 1900, 
dat niet alleen toneel speelde, maar ook eigen kostuums, rekwisie-
ten en decors vervaardigd heeft. Deze traditie leeft voort in Circus 
Ronaldo, het gezelschap van de familie Vandenberghe. 

Zondag 4 december, 14.30 uur, Gemeenlanshuis van Rijnland

PARCOURS
Drie korte voorstellingen van 25 minuten in drie verschillende 
zalen van de Stadsgehoorzaal Leiden waarbij het publiek van zaal 
naar zaal loopt; dat is het opzet van het Parcours op de zondag-
middag. 
 Héraclite et Démocrite, komische opera: gebaren werden ook 
bij het zingen gebruikt. Hoe dit in zijn werk gaat, laten we zien 
in Héraclite et Démocrite, een komische cantate van Jean-Baptiste 
Stuck. De wereld is een puinhoop, maar vrees niet, want twee 
Griekse filosofen komen ons uit de nood adviseren. Volgens Hera-



clitus is huilen op zijn plaats, terwijl Democritus niet kan stoppen 
met lachen. Twee specialisten in historische acteerkunst, Michal 
Bitan en João Paixão brengen ons terug naar het Parijs van de jaren 
1710.
 The Raven, melodrama: het melodrama, met gesproken tekst 
begeleid aan de piano, was erg populair in het Londen van 1900. 
In dit programma brengen de acteur Jed Wentz en pianiste Olga 
Pashchenko dit repertoire tot leven met het akelige griezelverhaal 
The Raven van Edgar Allan Poe, op muziek van de Amerikaanse 
componist Arthur Bergh. Wentz laat zich inspireren door zijn 
onderzoek in het archief van de zanger-acteur David Bispham, die 
The Raven in première bracht in 1909.
 Een uitverkoren verzameling van stomme films, gecureerd 
door Eye Film Museum en met muzikale begeleiding van Martin 
de Ruiter, een deskundige op dit gebied. In de Aalmarktzaal van de 
Stadsgehoorzaal zal een speciaal voor ons samengestelde filmmon-
tage worden vertoond waarbij het accent ligt op de acteerkust in 
Nederland vóór 1930.

Zondag 4 december, 16.00 uur, Stadsgehoorzaal & Volkshuis

CIRCUS RONALDO
De beroemde Belgische circustroep Ronaldo combineert acteren, 
zingen en acrobatiek in een voorstelling die modern is vormgege-
ven, maar qua geest historisch is. Bovendien zijn ze verwant met 
de Vandenberghe-familie, die de decors hebben gecreëerd die we 
tijdens het festival gebruiken.

Zondag 4 december, 20.00 uur, Leidse Schouwburg



4.2 INTERNATIONAAL SYMPOSIUM: ACTIO! ACTIO! ACTIO!
Het verhaal van Demosthenes’ transformatie van veelgeplaagd tot 
veelgeprezen redenaar is het memoreren waard. Na een intense 
fysieke training werd Demosthenes een meester in het voordragen 
van toespraken. Zijn studieijver kwam voort uit het besef dat een 
voordracht die naast krachtig ook elegant en waardig is, werkelijk 
hemel en aarde kan bewegen. Het expressieve lichaam van acteurs 
van voor het begin van de 20ste eeuw, hun flitsende ogen en 
hun sierlijke handen verwijzen naar dit goede voorbeeld van de 
Grieken. Of zoals Gilbert Austin vertelt in zijn Chironomia (1806): 
‘Toen Demosthenes werd gevraagd naar de belangrijkste vereiste 
voor goed spreken, antwoorde hij: het belangrijkste is de voor-
dracht zelf, daarna komt de voordracht, en daarna de voordracht.’ 
Dus: Actio! Actio! Actio! 

Dit driedaags online/offline symposium reflecteert over thema’s 
die te maken hebben met techniek, emotie en virtuositeit op de 
Europese podia, vroeger en nu. Met lezingen en uitvoeringen 
benaderen we historische teksten als dramatische provocaties: we 
lezen hun woorden niet louter als gedachten, maar als aanjagers 
van theatraal vertoon. We lokken kunst en gekunsteldheid terug 
binnen in het metier van de acteur. Maar bovenal willen we debat. 
Want kunnen we een ‘gedemodeerde’, bonte, zoete (maar vaak ge-
noeg ook bijtende) traditie, die teruggrijpt naar Demosthenes, nog 
wel begrijpen en er op een zinvolle manier weer mee connecteren, 
nadat haar vleugels zijn gekortwiekt door het modernistische na-
turalisme van de twintigste eeuw?  En als we dat al kunnen… is het 
dan een goed idee om het te doen, enkel omdat het kan?

Een volledig overzicht van alle lezingen, met synopsis, is toege-
voegd als bijlage bij dit dossier.



VR 2 DEC ZA 3 DEC ZO 4 DEC MA 5 DEC DI 6 DEC WO 7 DEC

10.00

Symposium 
Actio, Actio, Actio!

Symposium 
Actio, Actio, Actio!

Symposium 
Actio, Actio, Actio!

11.00

Workshop 
acteren

12.00

13.00
Kuhnaus 

Biblischen Historien 
1, 2 & 3

Kuhnaus 
Biblischen Historien 

4, 5 & 6

14.00

Lezing: 
Bruno Forment

15.00
Lezing: 

Jed Wentz

16.00

Parcours

17.00
Lezing: 

Dr. Disa Sauter

Spoken word 
intervention: 

Alexander Cromer

18.00

19.00

Nosferatu

Theateravond: 
een historisch 
geïnspireerd 
extravaganza

20.00

Circus Ronaldo
21.00

22.00

Café Belle Epoqué

23.00

00.00
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OverActing - Theater Event Leiden wordt georganiseerd vanuit de 
stichting Theater Event Leiden. Iedere editie van het Theater Event 
Leiden zal het resultaat zijn van samenwerking tussen partners uit 
verschillende disciplines. De Universiteit Leiden (in de hoedanig-
heid van Academy of Creative and Performing Arts) en het Festival 
Oude Muziek Utrecht zijn de twee institutionele partners die het 
nieuwe festival inhoudelijk en productioneel ondersteunen. 

UNIVERSITEIT LEIDEN 
ACADEMY OF CREATIVE AND PERFORMING ARTS

De Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) verzorgt 
artistiek onderzoek en onderwijs in de kunsten. ACPA is een on-
derzoeksinstituut van de Faculteit der Geesteswetenschappen en 
onderdeel van een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool 
der Kunsten Den Haag en de Universiteit Leiden. Naast onderzoek 
in en naar de kunsten biedt ACPA academisch (kunst)onderwijs en 
kunstvakken voor academici en organiseert het instituut culturele 
evenementen op het snijvlak van kunst en kennis.

FESTIVAL OUDE MUZIEK UTRECHT
Het Festival Oude Muziek Utrecht is het grootste festival in zijn 
soort ter wereld. Eind augustus is de Utrechtse binnenstad tien da-
gen lang het centrum van de internationale oudemuzieksector. In 
meer dan 250 concerten en evenementen presenteert het Festival 
Oude Muziek Utrecht sinds 1982 repertoire uit middeleeuwen, 
renaissance en barok, aan een groeiend publiek van inmiddels 
meer dan 70.000 bezoekers. De internationale wereldtop staat 
tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht broederlijk naast jong 
talent, dat onder meer aan bod komt en wordt begeleid tijdens een 
reeks van 70 fringeconcerten en het Internationaal Van Wassenaer 
Concours. Elk jaar worden tijdesn het festival een of meerdere 
academische symposia georganiseerd.



Voor de eerste editie van het Theater Event Leiden willen onder-
staande partners en instanties zich engageren:
 Stadsgehoorzaal Leiden
 Leidse Schouwburg
 Het Leidse Volkshuis
 BplusC
 P.J. Vethgebouw
 Scheltema Leiden
 Stichting Ins Blau
 University of Oxford
 Sorbonne
 Northwestern University
 Universiteit van Amsterdam
 University of Toronto
 Stockholm University
 Schola Cantorum Basiliensis
 Koninklijk Conservatorium Den Haag
 Basic Orange
 Concerto Media


