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40STE SEIZOEN START IN MINEUR  

ALEYDISTHEATER ROUWT OM EREVOORZITTER CARL NOPPEN  

 

 

‘Man van het eerste uur’  
 

 
KOEN HUYBENS  
 
 

 
Voorzitter Steven Van Hoof met wijlen erevoorzitter Carl Noppen.  

(Foto Stad Aarschot) 
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Aarschot  
 
Het Aarschotse Aleydistheater start zijn veertigste seizoen, een 
feestseizoen; maar tegelijk ook een seizoen van rouw. Net voor de 
aanvang ervan overleed erevoorzitter Carl Noppen, de stille, maar sterke 
en stimulerende kracht achter de werking van het Aleydistheater in het 
bijzonder en van het Aarschotse theaterleven in het algemeen.  
 
 
"Carl Noppen (70/WB) was een man van het eerste uur, toen in 1978 
het Aleydistheater werd geboren. Het gezelschap speelde eerst in de 
aula van het Sint-Jozefscollege en belandde na veel pionierswerk op de 
zolder van de Gasthuisschuur", zegt voorzitter Steven Van Hoof.  
"Mede dankzij Carl Noppen hebben we nu stevige fundamenten en zijn 
we verankerd in het culturele leven van de stad. De grote uitdaging 
wordt het beantwoorden van de vraag 'Hoe blijven we boeiend?'. Carl 
toonde ons de weg door te stellen, dat we uit de comfortzone van ons 
theater moeten komen. We moeten op locatie en voor een breed 
publiek spelen, ons durven engageren in projecten buiten onze 
theaterzaal en cultuur in beweging zetten. Carl kon dat. Hij 
begeesterde over de generaties heen jong en oud voor het theater"  
 
 
 
RESPECT VOOR HET PUBLIEK 

"Door Carls ontzettend grote kennis van de theaterwereld kon Aleydis 
kwaliteit naar de theaterzolder halen. Carl zag daarin het respect voor 
het publiek. Dat moeten we blijven uitdragen. Ook naar buiten was Carl 
Noppen een autoriteit. Hij gaf advies bij de keuze van producties voor 
Het Gasthuis en ondersteunde met Aleydis projecten als de 
stadsevocaties. In onderhandelingen en bij conflicten was hij 
voorzichtig, diplomatisch, nooit grof. Hij kreeg iedereen mee. Ook dat 
moet voortgaan: iedereen meekrijgen. Daarom is inzetten op onze 
jeugdwerking zeer belangrijk. We brengen onze jeugd alle aspecten 
van het theater bij en laten de jongeren zelf een productie op poten 
zetten. Een gemotiveerde en goed opgeleide jeugd, met een eigen visie 
en insteek, is de verzekering voor de toekomst van het Aleydistheater 
en het theater in Aarschot."  
 
"We openen het veertigste seizoen, waarin alle producties rond 
'feesten' draaien, met Dolkomische Feestartikelen, gerealiseerd door 
onze jeugdploeg. Later volgen nog Tsjechov in Love, Festen en Jan, Jos 
en Rudy. Daarnaast hebben we tentoonstellingen in Galerijdis en het 
muzikale programma Verlengd Weekend. De opbrengsten van de 
premières van elke productie gaan naar ‘Kom op tegen kanker’, besluit 
Steven Van Hoof.  
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Dolkomische Feestartikelen, geregisseerd door de jonge Elena Peeters 
en Adriaan Severins, wordt gespeeld op 22, 23, 29, 30 september en 
op 6,7, 13 en 14 oktober in het Aleydistheater, Elisabethlaan 103b, 
Aarschot.  
 
 
Info: www.aleydistheater.be 
 
 
Tekst: Deze Week (dd.20/09/17) 

Foto: Deze Week (Stad Arschot) 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Foto: Aleydis) 

 
 

http://www.aleydistheater.be/

