DE AMBASSADE VAN DE BONDESREPUBLIEK DUITSLAND IN BRUSSEL PRESENTEERT :

EEN TONEEL-COLLAGE OVER DE EERSTE WERELDOORLOG

HONDERD JAAR GELEDEN overspoelde de Eerste Wereldoorlog als
een immense catastrofe het Europees continent. Zij duurde vier jaren.
Het was de eerste “moderne” oorlog, gekenmerkt door het beschikbaar
stellen van alle menselijke, economische en industriële middelen.
Langs de frontlijnen in het Oosten alsook in het Westen heeft de oorlog
ruime regio’s in een woestijn veranderd en hele provincies te gronde
gericht. Drie keizerrijken werden van de landkaart geveegd. Bijna tien
miljoen soldaten verloren daarbij hun leven – mensen van verschillende
nationaliteit, oorsprong, godsdienst en huidskleur. Zij kwamen van Europa en Noord-Amerika, van de Commonwealth-landen en uit de Afrikaanse, de Indische en de Oost-Aziatische koloniën. Zij waren zonen,
broers, echtgenoten en vaders.
Daarbij zijn nog ongeveer vijf miljoen civiele slachtoffers te tellen: kinderen, vrouwen, oude mensen.
De gevechten, vooral deze aan de Westerse frontlijn waren gekenmerkt
door nieuw ontwikkelde en meedogenloos ingezette wapentechnieken:
moderne artillerie, mijnen, pantsers, onderzeeërs, zeppelins, vliegtuigen, vlammenwerpers, gifgas. De dood werd tot ingenieur, de soldaat
tot bediener van een machine – en haar slachtoffer. Talloze mannen
liepen zeer ernstige verwondingen op en moesten voortaan met verminkte lichamen, met door littekens misvormde gezichten of met zware
psychische traumata voortleven.

HET IDEE dat tot dit project leidde, ontstond enkele jaren geleden,
toen Oliver Hermann een omvangrijke verzameling van militaire
postkaarten uit oorlogstijden in handen kreeg alsook andere persoonlijke notities van zijn overgrootvader die in de Eerste Wereldoorlog gesneuveld was. Op vergeeld papier, met inderhaast geschreven
woorden, werd op schokkende wijze de tragiek van een jonge man
onthuld die gedurende vier jaren van zijn korte leven dwars door heel
ons continent getrokken is en daarbij vermoedelijk dood en vernieling
in onvoorstelbare mate beleefd heeft.
Bij verder onderzoek in de kring van zijn familieleden zijn nog andere
documenten uit deze tijden opgedoken. Via de postkaarten, brieven,
condoleancebrieven en andere getuigenissen van de generatie van
onze (over-)grootouders werd deze oorlog opeens zeer persoonlijk en
naleefbaar.
“Weltenbrand” – letterlijk ‘de verbranding der wereld’ – is de poging
het onbegrijpelijke van deze Europese catastrofe verstaanbaarder
te maken, een toenadering tot een generatie “die door de oorlog
verwoest werd, ook al wist ze aan de granaten te ontkomen” (Erich
Maria Remarque).

WAAR:
Cultuurzaal Den Tap, Klerkenstraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle
WANNEER:
woensdag 23 november 2016 om 20u
AANMELDING tot 17/11/2016 aan: ku-100-di@brue.diplo.de of tel. 02 787 1806
Engels ondertiteld

MICHAEL BIDELLER werkt sinds 1988 in
Hamburg als acteur, voice-over en commentaarstem, o. m. aan het Ernst Deutsch Theater. Ook treedt hij ieder jaar op bij het zomers
toneel-evenement « Hamburger Jedermann ».
Eerder heeft hij voor de toneelhuizen van
Bruchsal, Berlijn, Bremen, Detmold, Mannheim
en München gewerkt.
www.bideller.de

Grootvader WILHELM MERKS was doorheen
heel de Eerste Wereldoorlog in dienst bij de
marine, waar hij de graad van korvetkapitein
behaalde.

OLIVER HERMANN leeft en werkt in Hamburg
als acteur, voice-over en commentaarstem. Hij
heeft in talrijke Duitse toneelhuizen gespeeld,
als laatste bij het Deutsches Schauspielhaus.
Hij treedt in verschillende televisie-uitzendingen
op en doet ook mee in het jaarlijks vertoond stuk
“Hamburger Jedermann”. Sinds meerdere jaren produceert hij theaterprojecten en speelt in
toneelstukken mee die altijd een kritisch-historische kijk of uitgangspunt hebben.
www.filmmakers.de/oliver-hermann
Overgrootvader PAUL UEBERSCHÄR heeft van
1915 tot 1918 eerst als infanterist gevochten en
was daarna als kanonnier aan bijna alle Europese frontlijnen ingezet. Hij stierf vijf weken
voor het einde van de oorlog in Noord-Frankrijk
nadat een granaatscherf hem had geraakt.

MARKUS VOIGT leeft en werkt als componist en musicus in Hamburg. Hij heeft aan de
plaatselijke Hochschule für Musik und Theater in de afdeling voor jazzmuziek gestudeerd.
Daarnaast is hij ook de muziekdirecteur van de
toneelhuizen ‘Schmidts Tivoli’, ‘Schmidt Theater’ en het ‘Deutsches Schauspielhaus’.
www.markusvoigt.de

ADAPTATIE VOOR HET TONEEL: ERIK SCHÄFFLER leeft in Hamburg waar hij als acteur, voiceover, commentaarstem, regisseur en auteur van
toneelstukken werkt. Gedurende de laatste vijf
jaren speelde hij o. m. in de toneelstukken van het
Deutsches Schauspielhaus, het Schmidts Tivoli en
het jaarlijks in Hamburg opgevoerde stuk “Hamburger Jedermann”. Hij regisseerde aan het Theater
Combinale Lübeck en aan het Polittbüro Hamburg.
www.erikschaeffler.de

Grootvader NIKOLAUS JACOBSEN diende
tijdens de oorlog in Frankrijk waar hij bij de
verkenning vanuit de lucht als ballonbestuurder ingezet werd.

ONS CONCEPT bestaat uit een collage van tekst-, muziek-/klank- en beeldelementen.
Daarbij worden uittreksels uit de roman “Frontberichten” van Edlef Köppen
met gedichten van August Stramm, brieven van soldaten, beschrijvingen van
dagelijkse situaties en fragmenten van officiële militaire communiqués op
contrasterende wijze aan elkaar gevoegd.
Het decor bestaat uit afwisselend geprojecteerde motieven, die samengesteld zijn uit eigentijdse foto’s, militaire postkaarten en beeldkunstwerken
van strijdende schilders. Live gespeelde muziek en op voorhand geproduceerde composities en geluiden verlenen aan het programma een extra
akoestische dimensie.

Organisatie :
Axensprung Theater
o.hermann@gmx.de

De toneel-collage “Weltenbrand” kan vanaf april 2014 op gelijk welke plaats
opgevoerd worden, die met een kritisch begrip de herinnering aan de Eerste
Wereldoorlog bekijkt, zoals bv. in musea, gedenkplaatsen, kerken, scholen,
bibliotheken en natuurlijk ook theaters.

Agenda van de voorstellingen:
www.weltenbrand14.de

Onze aanpak voorziet een hoge flexibiliteit m.b.t. de beschikbare binnen- of
buitenruimtes. De drie acteurs bewegen zich in de ruimtes met weinig rekwisieten, enkele muziekinstrumenten en een korte-afstandsprojector (shortthrow beamer).

Grafiek : www.marcellabraun.de
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