
DAS Research en de Mime Opleiding presenteren:  

 

Decroux Café || 11, 12 en 13 februari 2020 || 18.00-19.00  
Cafégesprekken over belichaamde kennis.  

 

 
 

 

Het Decroux Café is terug! 

Na een mooie eerste editie in 2019, waarin drie Nederlandse ex-leerlingen van Etienne Decroux 

geïnterviewd werden (Geraldine Brans, Frits Vogels en Luc Boyer) vervolgen we dit jaar ons 

onderzoek naar de fysieke nalatenschap van Etienne Decroux en zijn impact op het Nederlandse 

theater in een nieuwe serie van het Decroux Café. Ook dit jaar weer vindt dit event plaats in de 

week waarin derdejaars studenten van de mimeopleiding tijdens het ‘Decroux Lab’ onder leiding 

van Fleur van den Berg en Marijn de Langen onderzoek doen naar de relatie tussen hun eigen 

speler- en makersschap en de legacy van Decroux.  

Met veel plezier verwelkomen we opnieuw drie mimers/theatermakers met een grote staat van 

dienst in ons café: William Dashwood, Irene Schaltegger en Yolande Bertsch.  

 

Tijdens een interview van een uur gaan de gasten in gesprek met mimewetenschapper Marijn de 

Langen over hun herinneringen aan Decroux, hun belichaamde kennis, over mime corporel, over 

beperkingen en mogelijkheden van deze fysieke techniek, en over het overdragen van kennis 

aan volgende generaties. Iedere avond is ook een jongere speler/maker/docent te gast om te 

reageren op het gesprek.  

 

Extra op 12 februari: lancering website mimearchieven.nl 

Het Decroux Café maakt als event onderdeel uit van het postdoc onderzoek van Marijn de 

Langen, getiteld The past bubbles around us: mime archieven in de openbaarheid. Dit onderzoek is 

sinds september 2019 van start gegaan voor een periode van twee jaar, en is ingebed in DAS 

Research, de onderzoekseenheid van de Academie voor Theater en Dans. Een resultaat van dit 

onderzoek is dat er in de afgelopen maanden hard gebouwd is aan een website, die 

zichtbaarheid geeft aan de Nederlandse mimearchieven. Deze website is een instrument om 

mee te denken, een proefballon, enerzijds bedoeld om prachtige bronnen die veilig opgeborgen 



zitten in zuurvrije dozen en waarvan een huidige generaties mimers weinig weet heeft in de 

openbaarheid te brengen, anderzijds is de website bedoeld om het nadenken over 

theatererfgoed in relatie tot belichaamde kennis en de urgentie om daar op duurzame manieren 

mee om te gaan te stimuleren. 

Na afloop van het interview met Irene Schaltegger op 12 februari, zal Marijn de website officieel 

lanceren. 

 

Programma Decroux Café || 11, 12 en 13 februari 2020  

 

Dinsdag 11 februari  ||18.00 Decroux Café #1 

*William Dashwood in gesprek met Marijn de Langen over zijn tijd bij Decroux (1979-1981) 

Locatie: Sociëteit De Kring, Kleine Gartmanplantsoen 7-9 (aan het Leidseplein), Amsterdam 

Reserveren noodzakelijk via: https://kring.stager.nl/web/tickets/407382 

 

Woensdag 12 februari|| 18.00 Decroux Café # 2 

*Irene Schaltegger in gesprek met Marijn de Langen over de manier waarop zij met de 

nalatenschap van Decroux werkt. 

*Lancering van de website mimearchieven.nl 

Locatie: Sociëteit De Kring, Kleine Gartmanplantsoen 7-9 (aan het Leidseplein), Amsterdam 

Reserveren noodzakelijk via: https://kring.stager.nl/web/tickets/409692 

 

Donderdag 13 februari ||18.00 Decroux Café # 3  

*Yolande Bertsch in gesprek met Marijn de Langen over haar tijd bij Decroux (1967 / 1969) 

Locatie: Studio 8.15, Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat 3, Amsterdam. 

Reserveren noodzakelijk via: marilixe.beernink@ahk.nl 

 

Vrijdag 14 februari ||11.45 – 12.45: Presentatie van studenten Mime 3: Decroux 

monologues  (Studio 8.15, Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat ..) 

Studenten van Mime 3 hebben in deze week samen met Marijn en Fleur gewerkt met teksten uit 

Words on Mime, geschreven door Etienne Decroux (Paroles sur le mime, 1963), ze performen 

teksten en fysiek materiaal dat voortkwam uit de teksten. 

Locatie: Studio 8.15, Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat 3 Amsterdam. 

Reserveren niet nodig. 

 

Let op! Wisselende Locaties! Op 11 en 12 februari vindt het Decroux Café plaats in 

Sociëteit de Kring aan het Leidseplein, op 13 februari in studio 8.15 van de Academie voor 

Theater en Dans, aan de Jodenbreestraat 3 te Amsterdam.  

 

Wees welkom!   

Entree is gratis, reserveren is noodzakelijk (ook voor studenten), zie de info hierboven. 

 
 
 
Het Decroux Café wordt mede mogelijk gemaakt door: Fleur van den Berg, Marilixe Beernink 
(DAS Research), Paméla Menzo, Loes van der Pligt, en de derdejaars studenten: Ruth Borg, 
Aleksej Ovsiannikov, Gerben Vaillant, Rachel Schuit, Tom de Ronde, Niels van Heijningen, 
Charlotte Gillain en Laura Boser 

https://kring.stager.nl/web/tickets/407382
https://kring.stager.nl/web/tickets/409692
mailto:marilixe.beernink@ahk.nl?subject=Ik%20kom%20graag%20naar%20het%20Decroux%20Café%20op%2013%20feb%202020


 
William Dashwood studied Mime in Paris with Etienne Decroux from 1979 till 1981. During his 
study he collaborated with Decroux and fellow student Anja Pronk in a research that resulted in 
the piece Duo Amoureux Songe, a love duet about musing. At the end of his study he was invited 
to become a teaching assistant but preferred to go his own way. For the last forty years he has 
performed and taught widely in Europe, Asia and North America from as far afield as Alaska to 
the National Theatre of Taiwan. He has been teaching Mime Corporel, as well as Mask Work at 
the Mime School, Amsterdam University of the Arts, for over 30 years. He is the author of This 
Precious Jewel a book about mime, and three books of poetry. 
 
Irene Schaltegger studeerde in 1983 af als speler en docent aan de Mime Opleiding van de 
Amsterdamse Theaterschool. Onder de naam Stichting Zinnober bracht zij samen met Max 
Sondaar (voorheen Ellen Sondaar) en beeldend kunstenaar Floris Brasser een aantal eigen 
producties uit. In 1987 ontving Zinnober van het AFK de Amsterdamse Kunstprijs voor de 
Mime. Als speler werkte ze samen met o.a. BEWTH, Carroussel, De Daders/Jan Langedijk, Jan 
Taks, Wouter Steenbergen, Mime Theatergroep Bambie, De Groep van Steen, Jetse Batelaan, Ine 
te Rietstap, Kenneth Homstad en Arthur Rosenfeld. Als Regisseur/Eindregisseur bij o.a. Boukje 
Schweigman, Jan Taks, Wouter Steenbergen, FRADS & David Haneke (Zwitserse productie). Als 
docent is ze al meer dan 30 jaar betrokken bij de Mime Opleiding van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten en sinds 2009 geeft ze les op de Toneelschool in Arnhem. In maart 
2008 ontving zij een belangrijke Mime – onderscheiding, het Luc Boyer Wisselvoorwerp. Tussen 
2008 en 2012 deed zij in Basel de Feldenkrais Opleiding. 
 
Yolande Bertsch werd geboren op 22 april 1942 in Garoet, Indonesië en behaalde haar diploma 
aan de Amsterdamse Toneelschool in 1964. Haar toenmalige docent Erik Vos inspireerde haar in 
het tweede jaar van de Toneelschool om zijn leermeester, Etienne Decroux in Parijs op te 
zoeken, waarna zij verscheidene malen zelf bij Decroux in de leer ging tussen 1966 en 1967. In 
1967 verscheen Decroux op uitnodiging in Amsterdam om te spreken en demonstraties te 
geven. Yolande was betrokken bij zowel de demonstraties als bij een aansluitend vraaggesprek. 
De film ‘Etienne Decroux in Amsterdam’ (1967) werd bij deze gelegenheid opgenomen en werd 
geproduceerd door haar man Stefan Felsenthal. Na haar tijd bij Decroux zette Yolande Bertsch in 
1968 voet aan de grond bij de Poolse regisseur Jerzy Grotowski (1934-1999), waar ze geruime 
tijd studeerde. In 1969-1970 richtte ze mede Het Werktheater op. Yolande Bertsch heeft een 
groot oeuvre als toneelspeler voor theater en film, regisseur, docent-pedagoog en schrijver. Ze 
ontwikkelde bij o.a. Het Werktheater haar eigen filosofie en werkwijzen voor improvisatietoneel 
en teksttoneel, die zij verder ontwikkelde in haar praktijk als docent aan diverse 
toneelopleidingen (o.a. Maastricht en Amsterdam). Haar bijzondere aanpak en filosofie werd 
opgetekend in ‘Een handboek voor ensemble-improvisatie’ getiteld ‘Verder mag alles’ 
(International Theatre & Film Book shop, 2003). Foto van Bert Nienhuis. 
 
Marijn de Langen is de initiator van het Decroux Café, dat werd opgericht in 2019. Ze is docent 
op de mime opleiding en postdoc-onderzoeker binnen DAS Research. Marijn leidt binnen de ATD 
tevens de nieuwe kenniskring voor BA docenten Belichaamde Kennis in Theater en Dans en het 
studentenseminar What a body can do. In 2017 verdedigde ze haar proefschrift, getiteld: Mime 
denken: Nederlandse mime als manier van denken in en door de theaterpraktijk. (Universiteit 
Utrecht). De beperkte eigen oplage die gedrukt werd van dit boek is op, het goede nieuws is 
echter dat er vergevorderde plannen zijn om een Engelse en een Nederlandse editie van het 
boek uit te geven, rijk geïllustreerd met archiefmateriaal, uitgegeven door Amsterdam 
University Press & DAS Publishing Platform. 
 


