
Het thema is erg zwaar. Het stuk ook?

Een van de personages is terminaal ziek. Je

krijgt de ongemakkelijkheid van vier men-

sen die het vooral niet willen hebben over

de dood. We proberen het echter niet te

zwaar te maken. We hebben ook de humor

wat opgezocht. We zijn dus niet de eviden-

te pijn gaan opzoeken. Het is een erg mooi

stuk, temeer omdat het een persoonlijk

verhaal is dat Mathias, die het stuk schreef,

wilde vertellen.

We kennen je vooral als zangeres. Je bent

dan ook de meest verrassende naam in

de cast.

(lacht) Het is tien jaar geleden dat ik afstu-

deerde aan Studio Herman Teirlinck. Ik

had in die periode een afkeer van het thea-

ter. Ik heb me dan maar gestort op de mu-

ziek. De laatste jaren kwam de theaterkrie-

bel echter terug. De mensen van De Spele-

rij waren in die zin een godsgeschenk. Het

is een heel warme ploeg mensen. Die had

ik nodig om terug te kunnen acteren.

Naar verluidt raakte je overtuigd nadat je

een interview met Mathias Sercu had

gevolgd op de radio.

Klopt, ik hoorde hem bezig op Radio 1 en

heb mijn wagen aan de kant gezet. Ik was

geraakt door de manier waarop hij sprak

over het theaterwereldje en wat het met

hem deed. De klemtoon lag op het feit dat

het voor hem steeds belangrijk is om sa-

men te werken met mensen die op dezelf-

de lijn zitten. Nadat ik hem tegenkwam,

heb ik hem een lange e-mail gestuurd. We

hadden een goede klik, zowel op menselijk

als professioneel vlak.

Hoe anders is een theaterscene in verge-

lijking met het muziekpodium?

Het publiek ben ik wel gewend. De omge-

ving op het podium, dat was helemaal an-

ders. In het begin was het een zoektocht.

De mensen binnen De Spelerij hebben ge-

zorgd dat ik een vangnet vond. Ik ben erin

gestapt met de idee van ‘we zien wel waar

we uitkomen’. Het was nu of nooit. 

Ga je hiermee verder?

Ik weet het niet. Ik heb veel plezier aan de

voorbereiding beleefd hoewel ik mezelf

vaak ben tegengekomen. Misschien kan ik

het theater met mijn muziek combineren.

We zien wel. (Steven Verhamme)

• ‘Dinez in de sneeuw’ gaat in première

op donderdag 19 januari in Ternat. Daar-

na in Schoten, Zele, Mortsel, Roeselare

en Eeklo. Info op www.despelerij.beHannelore Bedert. (foto Johannes Vande Voorde)

“Het was nu of nooit” 
Kurt is terminaal ziek. Samen met zijn vrouw Leen verblijft hij in een weekendhuis in de Arden-
nen. Ineens staan Geert en Nora voor de deur. Zonder dat Leen daar iets van wist, heeft Kurt hen
uitgenodigd om samen het weekend door te brengen. Wat doe je als je geconfronteerd wordt
met je eindigheid? In het stuk ‘Dinez in de sneeuw’ gaan Mathias Sercu, Paula Bangels, Joris
Hessels en Hannelore Bedert op zoek naar antwoorden. We hadden een babbel met die laatste.

NA TIEN JAAR STAAT HANNELORE BEDERT TERUG OP DE THEATERPLANKEN 


