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ANTWERPEN
Theater Monty ‘zakt door de vloer’ en start crowdfunding om 10.000 euro op te halen

“We investeren graag
in een podium, maar nog
liever in creatievelingen”
Na een mooie 62 jaar dienst is de
scène van het grote podium van
Monty Kultuurfaktorij aan
vervanging toe. Acteurs zakken er
bij wijze van spreken door de
vloer, maar een nieuw exemplaar
kost stukken van mensen. 10.000
euro om precies te zijn. En dus
start het theater met een
crowdfunding.
Krakende planken en losse schroeven zijn het resultaat van talloze
voorstellingen en uren repeteren.
“De vloer is op een zeer respectabele leeftijd gekomen en moet vervangen worden. Daar organiseren
we een crowdfunding voor”, zegt
de directeur van de Monty, Denis
Van Laeken.
Of ze krap bij kas zitten? “We zitten altijd al krap bij kas, maar nu
zeker, sinds de minister 6% heeft
beknibbeld op de cultuursubsidies.
Bovendien heeft ook het Antwerpse
stadsbestuur onze subsidies afgepakt. Het vliegwieleffect. We moeten het dit jaar met 10% minder
doen”, legt hij uit.
“We hadden gehoopt dat Antwerpen net zoals Gent een tegenbewe-

ging zou opzetten. Daar hebben ze
extra geld vrijgemaakt voor de getroffen instanties. Dat is dus niet
het geval. Wel krijgt onze stad een
Rubens Experience Center van 17
miljoen euro. Het verleden wordt in
eer en glorie hersteld maar naar de
toekomst wordt niet gekeken.”

Vloer zelf leggen
En dus wil de Monty het budget
dat het heeft in eerste instantie investeren in mensen. “In jonge makers en in nieuwe voorstellingen.”
Want ook in de Montignards, het
project waarbij het theater zes jonge theatermakers acht maanden
voltijds in dienst neemt om zich te
bekwamen, zal de Monty moeten
knippen. En dat doet pijn. “En dan
is onze vloer natuurlijk ook belangrijk, het is een werkinstrument.
Maar het hypothekeert wel onze
complete begroting.”
“We vragen daarom de hulp van
ons publiek en van al wie ons kent
als instelling in de stad”, zegt Van
Laeken. Via www.monty.be/koopeenplank kunnen donateurs voor
40 euro een houten plank kopen
voor het podium en voor 100 euro

een vierkante meter. “Tegen april
hopen we via de crowdfunding
10.000 euro in te zamelen. We sluiten dan voor een maand de deuren
om de vloer zelf te leggen.”

Beweegbare loopbrug
“Want we zijn hier allemaal handige jongens. De meeste verbouwingen
hebben we zelf gedaan. Zo hebben

we de beweegbare loopbrug in het
theater zelf gebouwd. Net zoals onze
studio boven. We weten dus hoe we
onze handen uit de mouwen moeten
steken.” In mei opent de Monty dan
opnieuw. De Montignards krijgen
dan de eer om als eerste de gloednieuwe bühne te betreden.
ELIEN VAN WYNSBERGHE
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www.monty.be

Monty, sinds 1985 een vaste waarde in Antwerpen. FOTO RR

HISTORIEK
Waar de groten kleine eerste stapjes zetten
Theater Monty werd in 1985 opgericht in de Montignystraat, op de plaats
waar voordien Cinema Monty huisde. In 1992 werd het kunstenhuis erkend
door de Vlaamse Gemeenschap en in 1993 was Monty een partner van de
stad toen Antwerpen culturele hoofdstad van Europa was. In 1999 bouwde
het theater een repetitieruimte uit op het dak.
“In 2007 vroegen we aan de grote regisseur Ivo Van Hove om iets voor een
kleine zaal te maken. Van Hove maakte toen samen met Halina Reijn de
voorstelling La Voix Humaine. Die voorstelling wordt nog altijd over de hele
wereld opgevoerd”, zegt directeur Denis Van Laeken. “In die zin kan je zeggen dat vele wegen Antwerpen kruisen en grote kunstenaars – mensen zoals bijvoorbeeld Jan Fabre – hier hun eerste kleine stappen hebben gezet
om nadien uit te vliegen. Want ook Van Hove zelf heeft hier lang geleden
nog piepkleine voorstellingen gemaakt.
In 2017 startte de Monty met de Montignards, een initiatief dat jonge makers ondersteunt door hen gedurende acht maanden in dienst te nemen zodat ze zich verder kunnen ontplooien. (evw)

Het podium van Monty Kultuurfaktorij is na 62 jaar trouwe dienst aan vervanging toe. Maar daar hangt een stevig prijskaartje aan vast. FOTO JORIS HERREGODS

Nieuws of tips uit uw gemeente of regio? Bel 03-210 05 18 of mail stadskrant@gazetvanantwerpen.be

