
 Abel Benjamin Meirhaeghe onder de windgong met achtduizend metalen pijpen, die het atelier van 
 Toneelhuis speciaal voor Ode to a Love Lost creëerde.  — © Sebastian Steveniers 
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 Met een Europese tournee van zijn voorstelling  Madrigals  in het verschiet, wordt Benjamin Abel 
 Meirhaeghe (27) een grote toekomst voorspeld. De Oost-Vlaamse theatermaker is nu 
 aangespoeld in Antwerpen, waar hij bij Toneelhuis voor vijf jaar mee de koers uitzet en volgende 
 week met  Ode to a Love Lost  een eerste productie voorstelt. 

 Benjamin Abel Meirhaeghe (27) groeide op aan de Schelde in Oudenaarde, maar inmiddels heeft 
 de rivier de theatermaker naar Antwerpen gestuwd. Een eigen stek in de stad is meegenomen nu 
 hij – samen met Olympique Dramatique, FC Bergman, Gorges Ocloo en Lisaboa Houbrechts – 
 voor vijf jaar deel uitmaakt van de artistieke kern van Toneelhuis. Meirhaeghe heeft zich 
 geëngageerd om in Antwerpen elk seizoen één voorstelling te maken, waarbij  Ode to a Love Lost 
 vanaf 19 januari de spits afbijt. 

 “Van jongs af aan was ik al gefascineerd door theater”, vertelt Meirhaeghe, die in 2018 
 afstudeerde aan Toneelacademie Maastricht. “Toen ik als kind de musical  De Kleine Zeemeermin 
 zag, speelde ik die thuis in de garage na. Aan de theaterschool is mijn aandacht van theater 
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 geëvolueerd naar performancekunst met een hang naar beeldende kunst, waarna ik later een 
 fascinatie opvatte voor opera. De muziek, de machinerie, het grootse gebaar: ik ben gebeten om 
 werk te maken voor de grote zaal.” 

 Gong 
 Veel ruimte is er alvast nodig om de windgong met achtduizend metalen pijpen, die het atelier 
 van Toneelhuis speciaal voor  Ode to a Love Lost  creëerde, op te hangen boven het podium. “Als je 
 de gong beroert, geeft dat een oorverdovend kabaal, temeer omdat de pijpen niet werden 
 gestemd. Dit is geen melodieus instrument. De klank belichaamt de pijn die je voelt na een 
 verloren liefde.” 

 “Voor  Ode to a Love Lost  werd ik geïnspireerd door mijn relatie die na tien jaar uitdoofde. De titel 
 van de voorstelling verwijst naar een liedje van de Berlijnse singer-songwriter Finn Ronsdorf, die 
 samen met mij en twee performers het podium deelt. Het gemis na een afgesprongen relatie 
 deed me mijmeren over nostalgie en melancholie. Je blijft maar rond een ruïne cirkelen, 
 verlangend naar wat voorbij is. Maar als je de moed vindt om die ruïne te betreden, ontvouwt er 
 zich een nieuwe wereld. Hoe kan je zonder wrok afscheid nemen van een relatie? Dat kaart  Ode 
 to a Love Lost  aan.” 

 Benjamin Abel Meirhaeghe: “Voor Ode to a Love 
 Lost werd ik geïnspireerd door mijn relatie die na 
 tien jaar uitdoofde.”   — © Fred Debrock 

 Later op het seizoen toert Meirhaege door Europa met  Madrigals  (2022) en eerder scoorde hij bij 
 Opera Ballet Vlaanderen ook al met  A Revue  (2020). De Oost-Vlaming mag dan wel de jongste 
 zijn van het artistieke team van Toneelhuis, aan theaterervaring heeft hij geen gebrek. “Na het 



 vertrek van Maud Van de Velde en Kathleen Treier midden vorig jaar heb ik samen met vier 
 andere theatermakers de artistieke leiding van Toneelhuis overgenomen. Het ensemble van 
 Toneelhuismakers dat Guy Cassiers al in het leven had geroepen, vloeit nu over in een ensemble 
 van artistiek leiders. De tussenschakel van één persoon die alle beslissingen neemt verdwijnt, 
 want dit theater wordt de komende vijf jaar vorm gegeven door een collectief. Zie het als een 
 experiment op microniveau in het kunstenveld. Als het ons lukt om met vijf verschillende 
 entiteiten tot een dialoog te komen en zeventig personeelsleden aan te sturen, waarom zou dat 
 dan op termijn niet in de politiek of bij een bedrijf kunnen?” 

 Om de dagelijkse werking in de gaten te houden, is er steeds een permanentie in huis van twee 
 leden van de artistieke kern. Welke artistieke koers wil Toneelhuis de komende jaren varen? “Door 
 de lagere subsidies, de hogere energiekosten en de indexering van de lonen hebben we moeten 
 beknibbelen op onze plannen. Maar voor alles wilden we Toneelhuis als instituut van grote 
 besparingen vrijwaren. Zo wordt er bijvoorbeeld aan het decoratelier niet geraakt. Het grote 
 theater waar Toneelhuis om bekend staat, willen we conserveren.” 

 Krimpend budget 
 “Onze eigen artistieke budgetten dalen wel vanaf volgend seizoen, zoals dan ook de vrije ruimte 
 voor jonge makers zal krimpen. Maar evengoed zullen we jongeren in huis blijven halen via 
 bijvoorbeeld coproducties. Naast verjonging in het grote theater en het aanbieden van een heel 
 divers seizoen krijgen we als artistiek team ook met praktische zaken af te rekenen. Zoals de 
 invulling van het theatercafé, of het zoeken naar nieuwe speelvlakken als de Bourla in 2025 voor 
 verbouwing sluit.” 

 Leiding geven, opera zingen of, zoals straks in  Ode  to a Love Lost  , debuteren als danser op een 
 podium: Pippi Langkous’ moto ‘ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’ lijkt 
 ook Meirhaeghe op het lijf geschreven. “Het is spannend en bevrijdend om dingen te doen zonder 
 scholing of ervaring. Wat ruw is, is tegelijk integer. Bij mij vertrekt alles vanuit intuïtie. Dat 
 oergevoel wil ik delen met het publiek.” 

 Ode to a Love Lost  , 19 tot 29/1, Bourla, Antwerpen.  www.toneelhuis.be 
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