
Els Dottermans heeft al een mooi jaar achter de
rug. Ze behoorde tot het kransje topacteurs die van
de televisieserie De Ronde zo’n succes maakten en
schitterde onlangs in de theatervoorstelling ‘Een
bruid in de morgen’ als moeder. Een rol die ze
steeds vaker vertolkt. In het echte leven ontfermt
ze zich over haar twee tienerzonen, maar voor
het nieuwe seizoen van haar toneelgezelschap
NTGent mag de actrice het moederschap even
naast zich neerleggen. In oktober speelt ze een
lesbische diva die verliefd wordt op Marie Vinck.
Wij kunnen amper wachten.

Een jaar geleden kreeg het NTGent, het toneelhuis op het
St-Baafsplein een facelift. Met Wim Opbrouck als artistiek
directeur werd de koers gewijzigd. Het NTGent werd een
huis van spelers.
Els Dottermans: We werken telkens met nieuwe regisseurs en
trekken die aanpak vier jaar door. Het is nog te vroeg om te conclu-
derenwat daar nu interessant aan is.Maarwehebben eenwonder-
baarlijk seizoen gespeeldmet succesvolle voorstellingen enmooie
publieksopkomsten. We zijn bijzonder tevreden.

‘Een bruid in de morgen’, een stuk van Hugo Claus, werd
gemaakt in slechts vier weken.
En toch ging dat vlot. Het gaf me een helder beeld op toneelspe-
len. Eigenlijk zit het simpel in elkaar. Soms zitten we te wroeten
op dingen die gewoon voor het rapen liggen. Hoe ouder ik word,
hoe meer ik ook het principe van Jan Decorte kan eren: het moet
allemaal niet te veel pijn doen.

Volgens Yves Desmet was het één van de rollen van je leven.
Het is een heel expressieve rol waar ik veel in kwijt kan. Er zit een
soort kwaadheid in diemoederwaar ik, net als het publiek, enorm
veel plezier aan kan beleven. Of dat nu de rol van mijn leven is? Ik
heb er al een paar gespeeld (gniffelt).

Wat zou de rol van je leven kunnen zijn?
Ik ga zelf nooit op zoek naar een rol. Maar als ik nu eens stout ben,
zou ik heel graag demoeder vanTomLanoye in Sprakeloos spelen.
Al ben ik zeker niet de enige. Eigenlijk wil ik vooral eens het leven
van iemand anders spelen. ZoalsHelenMirren die deQueen speelt
of Meryl Streep die Tatcher neerzet. Ik hou van lange verhalen.

Het nieuwe NTGent-seizoen staat voor de deur. Ben je nog
onrustig voor een nieuw stuk?
Altijd. Dat verandert niet met ouder worden. Ik weet ondertussen
wel dat ik toneel kan spelen. Maar ik ben me steeds meer bewust
van het feit dat het echt over smaak gaat. Als jij ietswil en ikwil dat
niet, hoho… dan hebben wij een probleem. Ik word daar stroever
in. Vroeger kon ik mij daar beter over zetten. Ik moest het nog al-
lemaal leren. Nu wil ik niets meer doen tegen mijn zin.

De rollen in
het leven van
Els Dottermans

De Telegraaf noemde je als zangeres een rockchick met ballen.
Ik haat dat soort opmerkingen.Hetzelfdemet ‘eenmadam’. Je bent dat
al snel. Als je als vrouw jemondopendoet of jemening deelt, ben je een
wijf met ballen. Waarom? Jemond opendoen is toch niets speciaals?

Horen we je dit seizoen opnieuw zingen?
Er zijn plannen om iets te maken met de Nederlandse band De Dijk.
We willen iets maken rond ouder worden. Waarommoet je daarmee
lachen?

Omdat ouder worden echt wel de rode draad is in dit interview.
Ja, maar dat is ook een belangrijk item in het leven. Op een gegeven
moment niet meer, want dan ben je het. Het is het worden.

En wanneer ben je het?
Wanneer je je oud voelt. Ik ben nog niet oud, he. Het heeft te maken
met je ouders oud zien worden. Plots beginnen ze een beetje af te
brokkelen, moet je ze verzorgen en over hen nadenken. Dan sta je
anders in het leven. Het zijn momenten waarop je denkt: verdorie
hoe moet het straks?

Naar welke nieuwe voorstellingen kijk je uit?
Jan Eelen zal een opvoering het ons maken. Bijzonder spannend.
Hij is geniaal op televisie, wat wordt het in het theater? Ik maak me
alvast geen zorgen. In oktober spelenwe ‘De bittere tranen van Petra
von Kant’. Een oud, maar populair theaterstuk van Fassbinder dat
geregisseerd wordt door Susanne Kennedy, een opkomend talent uit
Nederland.De cast bestaat uit allemaal dames.Hetwordt een kiekenkot.

En jij bent opnieuw de moeder?
Nee, nee, geen moeder. Een lesbische diva. Kijk, daar heb je iets to-
taal anders.

De rol van je leven?
Ho, nee. Almoet ikwel verliefdworden opMarie Vinck, dus dat is niet
zo erg, he?Mijn verbeelding slaat nu al op hol. Datworden vollen zalen!

Alles over het nieuwe NTGent-seizoen op www.ntgent.be
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