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elles wordt eerder grappig door miin
eigen kíjk. Ik vermoed dat mijn hoofd níet
echt functíoneert zoals dat van een doorsnee
rnens. Ik lijk de díngen vanuít een nogal eígenzinníge hoek te bekíjken!"

Veerle Malschaert was
tot zoo6 vooral bekend
als actrice in het theater én natuurlijk als
Carla uit Flikken. En
toen was daar Comedy
Casino en belandde ze
tussen de finalisten.
En was ze comédienne.

in

-

F()TO. PAUL I)E MALSCI{E

toch een veiliger gevoel. Het publiek daar

is al bereid te komen, kennen de codes,
doen moeite om te luisteren.

Ik

ben mijn publiek wel nog aan het vor-

men, maar merk toch aan de reacties dat

fijn vindt dat ook eens het standpunt van een vrouw aan bod komt, ook
mannen. Ik zou niet graag iets alleen voor
vrouwen doen. Ik heb wel ondervonden
dat mensen veel meer 'pikken' van een
men het

verschillende situaties doen

gen, die heel normaal, menselijk zijn;

terechtkomen die ik dan weer handig kan
gebruiken om uit te vergroten.

meestal zelfs heel serieuze dingen, waar

Bilvoorbeeld relaties, al dan niet een gezin
beginnen. Ik wil dat wel maar ik wil zelf

Maar ik krijg wel raad van anderen.
Thomas Smith heeft me bijvoorbeeld
goed geholpen.

te doen, eens niet met een gezelschap of

ook nog een speels kind kunnen zrin. Dat
komt wel terug in miin personage. Ik voel
me dan plots ionkvrouw Veerle in een bos
vol struikrovers en kikkers. Dat lijkt trouwens een positie waarin je terechtkomt

een groep. En omdat ik dat komische wel

zonder dat je het wil als je weer vrijgezel

gen vanuit een nogal eigenzinnige hoek te

direct serieus genomen. Als je je eigen stem

in mij heb, heb ik het erop gewaagd. Ook

bent: plots sta ie weer in de rekken. En
krijg je aanbiedingen van mensen van allerlei pluimage. Via mijn personage kan ik

bekijken! Alles wordt regelmatig afgetoetst

bij anderen -

vindt dan ben je verrrokken en kan je doen
wat je wil. En ik heb het gevoel dat 1k ze
nu wel aan het vinden ben."

ge dan

Vanwaar die transformatie?
Veerle Malschaert:

"Ik was toen al een tijd-

je op zoek binnen het theater om iets alleen

mensen in mijn omgeving stimuleerden mij

in die richting en toen kwam er die voorronde van Comedy Casino en heb ik het
erop gewaagd. Ik ben daar heel onbezonnen in gestapt, met een gevoel van "ik ga

dat eens proberen". Dan was ik door de
eerste ronde, dan door de halve finale en
plots zat ik in een tv-programma!

niets komisch aan is.

fIij

zei: "Veerle, zoek niet

te veel naar de grap". Alles

wordt eerder

grappig door mijn eigen kijk. Ik vermoed
dat mijn hoofd niet echt functioneeftzoals

dat van een doorsnee mens. Ik lijk de din-

ze hebben me

al veel feed-

back gegeven waardoor de voorstelling stil-

nage?

Ik hoef dat niet allemaal zelf meegemaakt

kelijk."

Veerle Malschaert: "Ze bedoelt het alle-

tasie, en kan me dus wel wat inbeelden."

Was ie niet bang voor het assertieve come-

een ander het al lang zou opgegeven heb-

dypubliek? En voel je je in die wereld niet

ben of zou zeggeni "wat is dat voor een
raar voorstel"? Ze denkt daar wel aan,
mãar gaat er toch verder op in. En
daardoor komt ze natuurlijk in piinlijke
situaties, maar ook in heel plezante.

maal klaar voor. Ik ben niet iemand die
het van de grappen moet hebben, ik ben
niet echt een stând-up comedian. Ik vertrek eerder uit ervaringen en situaties die
grappig zijn. Mijn komisch talent schuilt

matisch vanuit dingen die dicht bij mij lig-

ik niet helemaal op m'n gemak in de jeugdhuizen. Ik kom uit het theater en dat geeft

te eenzâam als vrouw?

Bovendien is het een enorme 'drama queen'

en wordt alles dus nog eens grondig uitVeerle Malschaert is een geboren vertelster en podiumbeest

in hart en nieren. Als

freelance-actrice speelde ze bij diverse theatergezelschappen (o.a. Het Paleis, NT
Gent, Ontroerend Goed, Abattoir Fermé,...). Daarnaast was ze een vaste zingen-

bii experimentele cabaretgroepen zoals De I(ientelteefjes
en het mee door haar opgerichte Hertenkamp, In muziekproducties (o.a. Histoire
de en spelende waarde

de lit door De Clan) manifesteerde ze zich als soulvolle blueszangeres. Naast vele
gastrollen in tv-series, is ze bij het brede¡ publiek vooral bekend als Carla uit
Fliþþen. ln 2006 was ze éê.n van de 5 finalisten in de Comedy Casino Cup

ook zelf schrijft. Waar komt je inspiratie
vandaan?

publiek. Je moet veel meer kunnen uitproberen want er is veel meer interactie.

nadenken of herkennen. En mensen komen

te denken: "waar zou ik het eens over heb-

me ook vaak vertellen dat ze het bevrij-

Het comedypubliek is ook een heel ander
publiek. Het ve¡wacht dat het gaat kun-

dend vinden om niet voortdurend het

ben"? Uiteraard wordt het voor een deel
bepaald door de dingen waarmee ikzelf

nen lachen waardoor je bijna constant
moet scoren. Maar ik wil het wel wat
anders aanpakken. Ik wil niet dat ze con-

zou geen tekst kunnen spelen in de ik-

vergfoot. "

En de ergerliikste kantjes?
Veerle Malschaert: "Dezelfde!! Zo intens
in alles opgaan kan behoorlijk vermoeiend
zijn. En aanstellerig. Maar aan de andere
kant: als je je zo kan aanstellen dat een
ander er plezier aan beleeft: doe maar!!"

(Canvas).

stant in een deuk moeten liggen. Ik wil ze

ook ontroeren, raken, inzichten verschaffen, iets meegeven waar ze kunnen over

voorstelling door de aanwezigheid van het

blijft meer geven terwiil

maal zo goed, en

Veerle Malschaert: "Ja, in het begin was

publiek speelt, evolueert een comedy

En wat vind je het leukste aan je perso-

te hebben. Gelukkig maar! Ik heb veel fan-

ik auto-

dan

Veerle

Malschaert: "Ik zit niet voortdurend

gevoel te hebben te móeten lachen."

geconfronteerd word in het leven en dingen die ik zie, die me opvallen. Maar ook

Je werkt nu aan je eerste volwaardige voor-

wel door open te staan voor allerlei dingen en mensen. Zo kan ik mijn persona-

stelling (Supermarþt Malscbaert), die je

28

een-

te spelen. Try-outs zijn voor mij noodza-

zou echt raar zijn. En dus vertrek

gemakkelijk uitvergroten op het podium.
Maar ik ben toch blij dat ik het gedaan
heb, want zo heb ik een totaal andere
manier van we¡ken leren kennen. Terwijl
een theatervoorstelling af is als je ze voor

ik ben zo niet. Ik ben nu

maal een vrouw en wil mijn vrouwelijkheid niet verloochenen. Maar het blijft een
mannenwereld en als vrouw wordt je niet

krijgt. Bovendien groeit het

persoon die ik niet zelf heb geschreven, dat

voor allerlei situaties. Die kan ik

te niet want

nog verder als ik het voor publiek begin

aterwereld en was er eigenlijk nog niet hele-

schap', mijn fantasie ook en het openstâan

dat bij stand-up comedy hoorde. Dat werk-

aan structuur

overgehouden. Ik zat toen vooral in de the-

aanleg voor het 'drama queen-

mij stoer voor te doen omdat ik dacht dat

dan exploreren wat er allemaal in een mens

"Ik

in mijn

wennen. In het begin maakte ik de {out van

z'n hoofd kan omgaan, de verwondering
maar ook de angsten en de vooroordelen.

Ik heb er wel wat een dubbel gevoel aan

Veerle
Malschaert

man, ze zijn vlugger geshockeerd als een
v¡ouw iets zegt. Daar moest ik wel aan

Supermarkt Malschaert

-

Veerle Malschaert

In haar eerste solo comedyshow Supermarkt Malschaert trekt Veerle haar hoog-

donderdag 23 oktober 2008

ste hakken aan. Gewapend met haar zelfhulpkit om het leven doo¡ te komen,
gaat ze de confrontatie aân met de toeschouwers en met zichzelf': hard en zacht,

(extra voorstelling)

vrijdag 24 oktober 2008

-

-

llITVERK0CHT

extreem en poêtisch, subtiel en expliciet. Over de ernstige gevolgen van
'!üereldberoemd zijn in Vlaanderen, verstoord contact in de westerse wereld vol
eenzame virtuele seks, de isolering van bejaarden, gehandicapten en freaks, ont-

Dendermonde, Belgica Theater

redderde perfecte mensen, poties en dekselties en hoe we allemaal op zoek zijn.
Ze slaat u om de oren, hilarisch en ontroerend. Ge moogt huilen van 't lachen.

vrildag l5 mei 2009

info & tickets, 052-20.20.26
CC

-

www.ccbelgica.be

Lokeren

-

20.15 uur

Support Katinka Polderman

info & tickets, 09-340.50.50
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20 uur

