
SHOW-AND-TELL
Show a spectacle and tell a story
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Moscow: city of ...

Theater 
weetjes

1Théâtre édouard VII & The café guitry: de 
thuis van de Parijse comédiescène
Een prachtig theater verborgen in een autovrije 
binnenplaats met terrassen en compleet met zijn eigen 
gloednieuwe chique restaurant en bar, Frou Frou! Het 
Theater Edouard VII is gewoonweg perfect voor een 
avondje uit met vrienden en familie of een romantische 
date. De muren van het chique restaurant zijn bedekt 
met foto’s van alle beroemde gezichten die de deuren van 
het theater hebben gepasseerd en de shows die op het 
podium hebben gespeeld, van Orson Welles tot Gerard 
Depardieu!

2
Drankjes in het quaint 
Théâtre Bo St-martin voor 
de grappigste one-woman 
show van de stad
Het Théâtre BO Saint Martin, op 
een steenworp afstand van de 
wijk République in Parijs, is een 
modern juweeltje dat is opgericht 
door 2 televisieprofessionals 
die hun eigen liveshow wilden 
beginnen. Na de opening voor 
andere artiesten is het theater nu 
de plek om nieuwe komieken te 
ontdekken in de Parijse theater 
scène. Het is hier dat de geboren 
en getogen Parijzenaar Julie Collas 
elk weekend haar hit show houdt, 
de enige one-woman-show in 
Parijs die 100% in het Engels is, Oh 
my God, She’s Parisian. 
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Het Blauwe Theater
Het Edgar Theater is een ruimte die sinds de 
opening in 1973 gewijd is aan het ontdekken van 
nieuwe toneelschrijvers, regisseurs en acteurs. 
Ooit was dit een café-theater waar Parijzenaars 
kwamen om tegelijkertijd van een drankje en 
een voorstelling te genieten. Het was de perfecte 
manier om te ontspannen. Het is een vrij klein 
theater vergeleken met de andere zalen in de 
stad, maar de intimiteit is ideaal voor korte 
komische voorstellingen waarbij de acteurs veel 
vrijheid hebben.

4Cinema/theater in de 
Parijse catacomben
De UX (kort voor Urban 
eXperiment) is een 
ondergrondse organisatie 
die verborgen hoekjes van 
Parijs verbetert. Ze bouwen 
een bioscoop -compleet met 
een bar en een restaurant- 
in een deel van de Parijse 
Catacomben onder het 
Trocadéro, restaureren 
middeleeuwse crypten 
en voeren toneelstukken 
op in monumenten na 
zonsondergang. De leden 
van de groep zijn grotendeels 
geheim.5

Théâtre Lucernaire, Een 
centrum voor stedelijke cultuur, 
gemaakt van een oude fabriek
In 1975 werd in een oude blaaspijpfabriek 
in het hart van Parijs een modern cultureel 
centrum opgericht. Het doel van de 
oprichters van Lucernaire was het creëren 
van een gemeenschappelijke ruimte voor 
stedelijke cultuur. Naast live optredens 
in een van de twee theaters van het 
centrum, vindt u er ook tentoonstellingen 
van moderne kunst, filmvertoningen, 
kunstlessen en een eetzaal.
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Parijs staat bekend voor de aanwezigheid van 
enorm veel theaters. Maar wist je deze weetjes al?



Parijse theaters 
   door de jaren

PARIJS IS EEN OUDE STAD BEKEND VOOR DE TALRIJKE 
AANWEZIGHEID VAN CULTUUR. DE STAD TELT ZO’N 
143 THEATERS WAARONDER BEKENDE NAMEN ZOALS 
DE MOULIN ROUGE, THÉÂTRE DE PARIS EN THÉÂTRE 
MOGADOR. IN DIT ARTIKEL NEMEN WE EEN DIEPER KIJKJE 
IN DE GESCHIEDENIS VAN ENKELE PRONKSTUKKEN IN DE 
THEATER INDUSTRIE VAN PARIJS.
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Moulin Rouge
In oktober 1889 opende het cabaret theater, de Moulin Rouge in Parijs. De eerste show die ze presenteerde 
was een oh-la-la-show. Als je de Moulin rouge hoort, denk je meteen aan de grote rode molen die gevestigd 
is op het theater zelf. Dit plaatsten ze expres als extra blikvanger. Als je zelf eens een kijkje wilt nemen naar 
dit iconisch theater kan je het vinden op de Boulevard de Clichy.

Odéon-theater
Théâtre de l’Odéon staat aan de westzijde van de Seine vlakbij de Jardin du Luxembourg. Het 
theatergebouw werd op 9 april 1782 geopend door Marie Antoinette, de echtgenote van koning Lodewijk 
XVI van Frankrijk.

Paradis Latin
Het theater Paradis Latin opende in 1803 haar deuren. Napoleon Bonaparte zou betrokken zijn geweest bij 
de stichting van dit theater in de Rue des Fossés-Sant-Victor. In 1887 bouwde Gustave 
Eiffel een nieuw gebouw voor het Paradis Latin in de Rue du 
Cardinal Lemoine.

Theatre de Paris 
In de wijk Trinité liet de hertog van Richelieu, in 1730 een 
feestlocatie bouwen in wat toen slechts een uitgestrekte 
beboste vlakte was. Op de plaats van het Théâtre de Paris stond een 
geïsoleerd paviljoen dat, zoals het verhaal gaat, in het geheim bezocht 
werd door Lodewijk XV en de markiezin de Pompadour, de favoriet 
van de koning. In 1918 werd de zaal gekocht door de producent Léon 
Volterra die zijn naam inhuldigde die nog steeds bestaat: “Théâtre de 
Paris”. In 2003 werd de acteur en regisseur Stéphane Hillel door 
de nieuwe eigenaar gevraagd om het Théâtre de Paris te leiden. 
Het theater leefde opnieuw op en er verschenen verschillende 
producties. Zo is het Théâtre de Paris al meer dan tien jaar 
een belangrijk podium in het Franse cultuurlandschap. 
In november 2019 nam Fimalac Entertainment een 
meerderheidsbelang in de 3 theaters die eigendom zijn 
van Jacques Antoine-Granjon, Richard Caillat en Stephane 
Hillel. Zo heeft het Théâtre de Paris de ambitie om het publiek 
unieke shows en creaties aan te bieden die voortkomen uit het 
Franse culturele erfgoed, maar ook producties over maatschappelijke 
en hedendaagse onderwerpen. Met een ambitieus en prestigieus 
programma en natuurlijk de grootste artiesten.

Theatre de la ville
1860 bouwde de architect Gabriel Davioud 
op verzoek van baron Haussmann aan 
weerszijden van de Place du Châtelet 
en de Palmboomkolom twee theaters in 
dezelfde stijl. Het gebouw, dat in 1871 
afbrandde, werd in 1874 herbouwd 
door de stad Parijs. Het theater heeft 
vele namen en vele verbouwingen 
gehad doorheen de jaren. Het was pas 
in december 1968 dat het theater zijn 
huidige naam heeft verkregen. Ze hebben 
hiervoor de heropening voor het publiek 
aan gekoppeld. 



Een blik in het Een blik in het 
leven van acteur leven van acteur 
Alexandre FaitfourniAlexandre Faitfourni

Alexandre groeide op in het Waalse Luik 
maar verhuisde veertien jaar geleden 
naar Parijs, waar hij drama studeerde 
aan Le Cours Florent. Vandaag speelde 
hij al in talloze grote producties en geeft 
hij zelf les aan de Parijse theaterschool. 
Wij ontmoette hem in Théâtre Mogador 
waar hij momenteel de rol vervult van 
Timon in ‘Le Roi Lion’. Het volledige 
interview is te bekijken via de QR-code 
hiernaast.

 lexandre kent de Parijse  
 theaterwereld als   
 geen ander. Al veertien 
jaar lang werkt hij als acteur in 
Parijs en sinds tien jaar geeft hij 
ook les aan opkomende talen-
ten. Theater is dus een groot 
deel van zijn leven en wij kregen 
de kans om met hem te praten 
over zijn ervaringen en ambities 
als acteur in Parijs.

Wist je al van jongs af aan dat 
je in een theater wou werken?
Nee, vroeger toen ik jonger 
was, werkte ik in de opéra van 
Wallonie. Op mijn 18de ben ik 
begonnen aan een rechten-
studie, maar na drie jaar ben ik 
gestopt haha “Dit is niks voor 
mij, daaag!” Toen begon ik te 
denken om iets te doen met 
performen. Ik besloot om naar 
een grotere stad te verhuizen en 
uiteindelijk koos ik Parijs, om-
dat er veel dingen te doen zijn, 
veel shows. Maar ik vind het nog 
steeds heel leuk om hier Belgen 
te ontmoeten, want ze zijn altijd 
zo vriendelijk. 

Wat was jouw eerste rol?
Ik zeg altijd dat ik van het thea-
ter kom. Ik ben meer acteur dan 
bijvoorbeeld danser, ik hou van 
dansen, maar ik ben er helaas 
niet zo goed in (lacht). Mijn 
eerste rol in het theater was in 
‘Le Petit Prince’, waarin ik ook de 
prins speelde. We gingen met 
die productie ook op tour door 
België. Ik was toen blond, maar 
dat was natuurlijk een pruik 
(lacht). 

Was je heel nerveus toen? Hoe 
heb je je voorbereid? 
Nee, wanneer je jong bent, denk 
je niet zoals een volwassene. 
Ik denk dat ik nu meer stress 
heb dan toen. Als kind dacht 
ik niet na over wat de mensen 
dachten van mijn performance. 
Het maakte mij niet uit, ik had 
plezier. Dus nu stress ik meer. 
Er zitten natuurlijk ook wel veel 
meer mensen in de zaal. Met De 

Leeuwenkoning ontvangen we 
elke avond zo’n 1600 mensen. 
Bij Le Petit Prince waren dit er 
slechts twee à driehonderd.

Waarom heb je besloten om 
naar Frankrijk te komen?
Goh, ik denk dat ik gewoon een 
nieuwe ervaring wou, ik wou 
verhuizen. Dus ik besloot naar 
de Cours Florent te gaan, een 
Franse school voor acteurs. Na 
de opleiding ben ik begonnen 
bij ‘Fame’ de musical, waarmee 
we ook op tour gingen. Dus ja, 
ik was op zoek naar ervaring, ik 
wou op avontuur gaan en ik heb 
er absoluut geen spijt van. 

Steunden je ouders deze 
beslissing?
Het was wel een beetje moeilijk 
eerst. Weet je, als je tegen je ou-
ders zegt: “Ik wil shows maken, 
woow!”, gaan ze niet heel en-
thousiast reageren. Mijn vader is 
meer een realist, voor hem was 
dat in het begin niet echt een 
job. Mijn moeder steunde me 
wel altijd. Maar het was zeker 
wel een uitdaging om te bewij-
zen dat het mijn job kon zijn en 
dat ik ervan zou kunnen leven. 
Nu werk ik al verschillende jaren 
in de industrie en ik ben echt 
goed terecht gekomen. Wan-
neer mijn ouders mij komen be-
zoeken in Parijs, willen ze altijd 

betalen voor bijvoorbeeld het 
eten, maar ik zeg altijd dat ik het 
zal doen, omdat ik nu ook echt 
werk heb. Ze zijn heel trots nu. 

Wat heb je precies gestudeerd 
aan Le Cours Florent? En hoe 
was die ervaring?
Ik hield enorm van de school, 
omdat ik er ook zoveel heb 
geleerd. Ik kwam van België en 
ik wist wel een beetje van de 
industrie, maar helemaal niet 
veel. Lang niet alles wat ik nu 
weet. De ervaring was geweldig 
en nu geef ik er ook zelf al 10 jaar 
les. Op deze school ontdekte ik 
musical, omdat het een keuze-
vak was, toen was het nog geen 
richting op zich. Origineel ben ik 
naar de school gegaan puur om 
te acteren, maar ik heb er zoveel 
meer ontdekt zoals dansen en 
zingen. 

Nu geef je zelf ook les aan 
Le Cours Florent, wat is het 
grootste verschil met toen je 
zelf student was?
De studierichtingen zijn veran-
derd, wij leerden elk jaar iets 
anders. En ik weet niet of het 
door corona komt, maar ik heb 
het gevoel dat studenten nu ons 
meer nodig hebben, meer hulp. 
Toe ik er zelf studeerde, was ik 
altijd heel hard op mezelf. Ik had 
niemand nodig, ik probeerde 
me geen zorgen te maken over 
de kleine dingen in het leven, ik 
focuste me bijna alleen maar op 
mijn studie. Dat voelt nu heel 
anders aan, op verschillende 
vlakken. Onze manier om iets 
aan te leren, is anders dan vroe-
ger. Je moet eigentijds blijven, 
zeker met het hele online ge-
beuren. Ook zelf ben ik gegroeid 
in het lesgeven. Ik geef nu niet 
meer op dezelfde manier les als 
ik 10 jaar geleden deed. 

Hoe ben je bij De Leeuwenko-
ning terecht gekomen?
Ik kende de productie al van 
de eerdere shows. In dit thea-
ter houden ze ook altijd open 
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audities, dus ik heb gewoon mijn cv 
ingestuurd en iets later mocht ik op 
auditie komen.

En hoe kies je zelf dan voor welke 
rollen je auditie doet? Zou je elke 
rol kunnen spelen?
Wanneer je een auditie ziet voorbij-
komen, moet je je cv opsturen. Dit 
doe je natuurlijk enkel voor rollen 
waarvan je zelf denkt dat je ze kan 
spelen. Er zijn ook producties die 
je gewoon niet kan. Neem bijvoor-
beeld ‘Cats’ de musical, ik ben geen 
danser, dus daar doe ik dan ook 
geen auditie voor. Voor rollen die ik 
wel zie zitten en die me aanspreken, 
zal ik wel auditie doen en natuurlijk 
hopen dat ik er door ben. 

Hoe bereid je je voor op een rol 
zoals deze, Timon in ‘De Leeuwen-
koning’?
Ik heb veel naar online video’s ge-
zocht van de rol, maar van Disney-
shows is er niet heel veel te vinden 
online. Hier zag ik dat er gewerkt 
werd met poppen, wat echt enorm 
moeilijk is. Op de auditie ging alles 
goed en nadat ik klaar was zeiden 
ze: “En nu moet je het proberen 
met de pop”. Dat was even paniek, 
want het is zo anders. Het voelt 
alsof je geest gedeconnecteerd is 
van je lichaam. Het is moeilijk, maar 
leuk moeilijk. Wat ik persoonlijk het 
moeilijkste vind, is aandacht geven 
aan de pop. Voor het publiek is deze 
de acteur en niet ik, dus ik moet 
ervoor zorgen dat ze ook naar hem 
kijken en niet naar mij. Dat doe je 
door zelf altijd naar de pop te kijken 
en niet naar de andere personages. 
Dat was in het begin heel moeilijk, 
omdat je een dialoog voert met 
iemand, zonder ernaar te kijken. 

Is dit dan ook de meest uitdagen-
de rol die je ooit hebt gespeeld?
Ja, ook omdat ik vind dat ‘De Leeu-
wenkoning’ één van de beste shows 
is die we hebben. Zeker door de 
poppen, de maskers, de lichten. Het 
is een spektakel. Ik zeg altijd: “De 

De Leeuwenkoning is een 
prachtige show, met of 
zonder ons.“
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Leeuwenkoning is een prachtige 
show, met of zonder ons”. Wij 
steken onze energie in de karak-
ters, maar we voegen er gewoon 
iets aan toe, we maken ze niet. 

Is er ooit iets misgegaan tij-
dens één van de shows?
Ik heb veel verhalen (lacht). Ik 
hou van lachen, wanneer je me 
ziet op het podium, ben ik ook 
altijd aan het lachen. Maar ik 
probeer wel altijd door te gaan 
met de show. In de Leeuwen-
koning moet ik spelen met een 
pop. Hier ben ik al twee keer 
mee gevallen, wat een probleem 
is want ik kan niet zelfstandig 
weer rechtstaan (lacht). Ik had 
toen dus een beetje hulp nodig.

Je bent al even in Parijs dus je 
kent de theaterindustrie goed. 
Hoe zie je de toekomst van de 
theaters in Parijs? 
Ik hoop dat we ooit zo groot 
worden als West end of Broad-
way, maar daar vrees ik voor. In 
Frankrijk hebben we een andere 
cultuur, hier is vooral puur toneel 
bekend en musicals minder. Ik 
weet niet of de mensen hier wel 
zitten te wachten op veel musi-
cals. Maar het is zeker al veel gro-
ter dan vroeger. ‘De Leeuwenko-

ning’ is volledig uitverkocht en 
we spelen gedurende een jaar. 
Dus dat toont misschien wel dat 
mensen het wel willen. Er komen 
ook steeds meer grote en kleine 
producties, maar we hebben 
meer nodig, ik hoop op meer. In 
deze tijden is het natuurlijk ook 
een risico voor producenten om 
geld te steken in een productie, 
want je weet niet wat er kan 
gebeuren met corona. We weten 
niet of mensen zullen komen. 
Ik hoop dat we onze shows 
ooit toegankelijk gaan kunnen 
maken voor iedereen, ook voor 
mensen met minder geld, door 
ze bijvoorbeeld te laten komen 
kijken naar try-outs,... Dat is een 
goede manier om mensen in 
contact te brengen met het the-
ater. Ik geloof er in dat er overal 
een plek is voor shows, films 
en cultuur en we hebben dat 
ook nodig. Ook Parijs heeft dat 
nodig, mensen moeten buiten 
komen, artiesten moeten kun-
nen optreden. Dus ik vind het 
leuk om te zien dat we stilaan 
ons normale leven terugvinden.

Zou je ooit zelf naar Broadway 
of West-End willen gaan? 
Geen idee, ik weet niet of ik 
zou willen verhuizen. Ook mijn 

Engels is niet perfect, zoals jullie 
al wel gemerkt hebben, dus ik 
weet niet of ik momenteel in 
staat zou zijn om daar te leven. 
Maar ik weet het niet, misschien 
ooit. 

Wij hebben een ticketje voor 
vanavond, kan je in één zin 
omschrijven wat we mogen 
verwachten?
Le Théatre Mogador is een er-
varing. Het is één van de beste 
en mooiste theaters van Parijs 
en De Leeuwenkoning is één 
van de beste en mooiste shows 
momenteel. Dus wanneer je dat 
combineert, kan je normaal wel 
een geslaagde avond verwach-
ten.

Denk je dat dit één van de bes-
te producties is van Parijs? 
De Leeuwenkoning speelde vijf-
tien jaar geleden ook in Parijs zij 
hebben toen drie jaar gespeeld. 
Dat bewijst wel dat het een goe-
de show is, want wanneer iets 
terugkomt, heeft het toch wel 
indruk gemaakt.
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Hoe is je job geëvolueerd doorheen je 
tijd hier?
Ik ben als een Zwitsers zakmes. Ik 
beschouw mezelf als een “slasher”. 
Marketing/ commercial/ partnerships/ 
whatever. Mijn job vandaag is vooral 
gefocust op sales. Ik ben commercial 
director, selling is what I do. Rechtsreeks 
of onrechtstreeks verkopen. Ook het 
gehele advertisement gedeelte. Ik 
ben betrokken bij de communicatie 
zowel intern als extern. Alsook bij de 
ontwikkeling van nieuwe activiteiten en 
het aangaan van sponsorships. Ik zoek 
naar partners, financieel of andere brand 
partners. Om het beeld van het theater 
te versterken en om Théâtre Mogador te 
promoten.

Heb je altijd het gevoel gehad dat je in 
de entertainment sector zou belanden?
Op enkele dingen na kan ik zeggen dat 
ik mijn hele carrière al in entertainment 
zat. Speelgoed, comics, fastfood, snoep… 
dat is ook deel van deze industrie. Dus 
ja dit is zeker de omgeving waarin ik me 
het meest comfortabel voel. Droomde 
ik van een baan in Live entertainment? 
Waarom niet. Bij mijn tijd bij Panini, 
kocht ik bijvoorbeeld rechten van een 
rockband of gelijkaardige soorten live 
entertainment. Maar ik moet toegeven 
dat mijn grootvader een fan was van 
Musicals. Elke keer als ik hem bezocht, 

toonde hij me musical films. Beroemde 
Amerikaanse films als ‘Singing in the 
rain’, ‘The Wizard of Oz’. Dus ergens had 
ik de interesse wel in mij zitten. Als ik 
dus de kans kreeg voor deze baan, moest 
ik hem grijpen. Ik denk zelfs dat dit de 
perfecte combinatie is van alles wat ik 
graag doe in het leven. Mensen vermaken 
en blijdschap laten voelen. Ik verkoop 
iets dat je kan ervaren. Ik verkoop geen 
tandpasta. We verkopen een beleving. We 
zijn Storytellers. I am a storyteller.

Denk je dat je hier nog bent binnen 5 
jaar of heb je nog andere dromen?
Wie weet, binnen 5 jaar ben ik misschien 
op pensioen, alles is mogelijk. In 35 jaar 
carrière is dit mijn 9de of 10de bedrijf. 
Dit is de eerste keer dat ik het nog niet 
beu ben. Normaal gebeurd dit na een 
viertal jaar en wil ik iets anders gaan 
doen. Zelfs toen ik voor McDonalds 
werkte, heb ik 9 jaar gewerkt maar wel 
voor 2 verschillende bedrijven. Nu 
werk ik hier bijna 6 jaar en ik heb nog 
veel dingen die ik wil doen. Als ik de 
resultaten kan brengen die mijn baas 
verlangt, kan ik hier nog wel even blijven. 
Als ze mij morgen zeggen “we openen 
een nieuw theater in Portugal” of ”we 
willen een connectie met Japen” ben ik de 
eerste in de rij om dit te overwegen. Of 
als het hoofdkwartier me in Amsterdam 
wilt.

Welke campagnes heb je al kunnen 
doen voor het Théâtre Mogador?
Zo veel. Ik denk de meest memorabele 
die ik heb kunnen doen, was net als ik 
hier begon on 2016. Toen stonden we 
op het punt van de lancering van ‘The 
Phantom of the Opera’. We stonden op 
het randje van de lancering van de show 
toen er jammer genoeg brand uitbrak 
in het auditorium. Geen grote brand, 
maar de geur en de rook maakte het 
onmogelijk om door te gaan met de 
show. Dus hier zaten we dan. Ik riep 
iedereen bijeen en vroeg wat we konden 
doen? Mijn baas vroeg wat voor show 
we konden doen nu ‘The Phantom of the 
Opera’ niet meer kon. We kozen ervoor 
om een vrolijke show als alternatief 
te maken. Iets totaal anders, namelijk 
‘Grease’. Dit was een geweldig idee omdat 
we een jonge enthousiaste cast hadden. 

We hebben ook het geluk gehad om 
‘Chicago’ te kunnen doen. Voor mij is er 
in de filmwereld niets dat boven ‘Singin’ 
in the Rain’ gaat. Maar ‘Chicago’ is de 
black diamond in de musical wereld. Er 
is niets zoals deze musical. Er zijn bijna 
geen kostuums, geen set. De band is de 
set. Ze nemen een grote plaats op het 
podium in en zo is er een zeer kleine 
ruimte voor de comedians om mee te 
werken.
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OLIVIER LAZZARINI
Commercial marketing director bij Stage Entertainment France

Olivier Lazzarini (58) heeft meer dan 35 jaar ervaring in het werkveld 
binnen de entertainnment sector. Zijn ervaring deelt hij graag met ons 
in een exclusief interview. 

Hoe ben je in de sector belandt? 
Na eerst 4 jaar mijn weg wat te zoeken in de sector van marketing en 
sales, waarvan ik ook nog eens 1,5 jaar in Italië zat in een onderafdeling 
van een bedrijf, ben ik bij Hasbro gaan werken. Hier had ik de leiding 
over jongensspeelgoed, G.I. Joe en Transformers onder andere. Dat 
kwam me goed uit want toen had ik zelf al kinderen, twee jongens. Dus 
zij waren mijn persoonlijke inspiratie en proefkonijnen.Ik had geluk 
om deel uit te maken van een enorm succesvolle lancering van Action 
man. Het equivalent van Barbie maar dan voor jongens. Vervolgens wou 
mijn baas een #Metoo product van Barbie lanceren maar daar geloofde 
ik niet in. Barbie is Barbie, je kan niet iets #Metoo achtig rond Barbie 
lanceren. Dat werkt niet. Dus ik nam ontslag en ging in 1995 aan de slag 
bij Panini als marketing director. Het beroemde stickerbedrijf. Niet de 
sandwich (lacht).

In die tijd was Panini van dezelfde eigenaar als Marvel. Dus zo was ik 
ook betrokken bij de Marvel wereld en moest ik mee zorgen voor de 
herlancering van Marvel Comics. Dit was een lange tijd voordat alle 
Marvel films gelanceerd werden. Dit heb ik een aantal jaar gedaan 
en dan kreeg ik een bepaalde kans. Het soort kans waar je geen nee 
tegen kon zeggen. In mijn tijd bij Panini verkocht ik stickers voor 
commerciële doeleinden. Dus om in cornflakes dozen te steken, in de 
winkels, maar ook voor in Happy Meals. Dus wanneer McDonalds een 
Barbie en Hotwheels collectie deed, gaven wij stickers erbovenop. Ik 
verkocht zo veel stickers dat ze bij McDonalds vroegen of ik bij hun wou 
komen werken. Zo werd ik de ‘baas’ over de Happy Meals en Traffic 
Building initiatives van McDonalds France. 

Zo produceerde ik miljoenen stukken speelgoed. Ik ging naar China 
om de productieplaats te bezoeken. Ik kocht de licenties om Warner 
of Ubisoft… producten te kunnen maken. Ik lanceerde een enorme 
promotie genaamd ‘Monopoly Macdonalds’. Ik ontwierp de campagne 
en introduceerde deze in Frankrijk in 1997 en tot deze dag doen ze 
het nog steeds. Dit heb ik bijna 9 jaar gedaan tot ik genoeg had van 
McDonalds. Zo werd ik in 2006 directeur van marketing en licencing 
bij Glenant. Dit heb ik met een grote passie gedaan. Maar dan zoals het 
soms in je carrière kan gebeuren, ben ik mijn baan verloren. Dus ik 
vond mezelf in 2009 zonder job, unemployed. Niet echt wetend wat ik 
zou doen. Maar wel met veel ervaring. 

Ik heb even een job in vastgoed gehad maar dit was toch niets voor mij. 
Ik heb een aantal toffe dingen gedaan, ik ben naar Iran geweest om een 
botermerk te lanceren. Ik had de leiding over het promoten van een 
Japans figuurtje. Ik heb veel verschillende dingen gedaan, waaronder 
ook lesgeven in een Businessschool. Sommige van mijn studenten 
werkten al voor bepaalde bedrijven en werden zo ook mijn klanten. Dit 
heb ik gedaan tot ik een bepaalde persoon tegenkwam in 2015 die me 
aanbood om me kandidaat te stellen voor mijn huidige job. Ik ging naar 
de sollicitatie en werd aangenomen. Dus nu ben ik al bijna 6 jaar bij 
Stage Entertainment.
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Wat wil je bereiken met Théâtre 
Mogador?
Wanneer Stage Entertainment het 
theater kocht, besloten ze om de shows 
te promoten, want dit is natuurlijk 
wat we verkopen. Maar ze wouden 
Stage Entertainment als bedrijf ook 
in de frontlinie plaatsen. Maar voor 
mij verdween het theater naar de 
achtergrond, dit is een mythische plek, 
opgericht in 1919. Ingehuldigd door 
president Wilson. Hij was hier om het 
vredesverdrag te tekenen na de oorlog. 
Dit is maar een klein deel van de 
ongelofelijke geschiedenis van dit theater. 
Mijn doel is om het theater terug naar de 
voorgrond te brengen. 

Wanneer je aan de mensen vraagt 
achter hun bezoek aan Parijs zullen ze 
natuurlijk praten over de Eiffeltoren, het 
Louvre, een boottochtje op de Seine of 
cabaret. Maar ze zeggen nooit Théâtre 
Mogador of Opera Garnier natuurlijk. Ik 
wil Mogador in de groep van Mythische 
locaties krijgen. Zo had ik het idee zo’n 
3 jaar geleden om naar de Franse post 
te gaan. Het was onze 100ste verjaardag 
en ik wou een postzegel. We hadden 
dus voor één dag een Frans postkantoor 
in het Théâtre Mogador. De mensen 
konden naar ons komen en de postzegel 
kopen en hun brieven versturen. Dit 
wil  ik bereiken. Het Théatre Mogador 
promoten als een geweldige plek waar 
je in de eerste plaats naar theater kunt 
komen kijken maar ook nog zo veel 
andere dingen kunt beleven. 

De tijd te kunnen nemen om mensen als 
jullie te ontvangen is een luxe waar ik 
alleen maar over kan dromen. Dit is ook 
een manier om het theater te promoten, 
niet alleen in Parijs, maar in de rest van 
de wereld. We zijn zo dicht bij België en 
Zwitserland en ik zou graag meer mensen 
uit die regio’s verwelkomen. Maar ook 
gewoon meer jongere mensen in het 
algemeen.

Ligt het binnen jullie doelstellingen om 
buitenlands publiek aan te trekken?
In de eerste plaats willen we natuurlijk 
Fransprekende mensen aantrekken. 
Maar ik zou bijvoorbeeld ook naar 
Broadway gaan om een musical te kijken 
die niet in mijn taal is. Net zoals ik in 
Nederland, Spanje, Italië ben gaan kijken 
naar musicals. Natuurlijk begrijp ik de 
taal niet, maar ik ken het verhaal en 
de liedjes. Ik haalde ook plezier uit de 
atmosfeer die het publiek creëerde.

Hebben jullie een zicht op de verdeling 
van afkomst van de toeschouwers?
Zeker, 65% van de toeschouwers komt 
van minder dan 100km rondom het 
theater. De rest komt voornamelijk uit 
andere delen van Frankrijk. We hebben 
5% toeschouwers van buitenlandse 
afkomst, maar het merendeel hiervan 
zijn Belgen of Zwitsers. Fransprekend 
laten we zeggen. We hebben natuurlijk 
ook Chinezen, Spanjaarden. musicalfans 
die ‘The Lion King’ in elke taal willen 
zien. Voor die reden hebben we ook de 
ondertitels beschikbaar.

Probeert het theater op een of andere 
manier de jeugd ook te bereiken?
Zeker en vast. Dit begint natuurlijk bij 
het tonen van de juiste shows voor dit 
doelpubliek. De cast is zelf jong, 20-30 
jaar oud. Het klassieke musical publiek is 
rond de 50. Dus we moeten de talentvolle 
cast sturen op een manier dat ze een 
jonger doelpubliek kunnen aantrekken. 
We moeten natuurlijk ook de juiste 
boodschap overbrengen. Spreken over 
de sensatie van live entertainment. Als je 
bijvoorbeeld naar een serie, aflevering 6 
van seizoen 9 kijkt en de volgende avond 
opnieuw. Dan zie je hetzelfde. Wanneer je 
de ene dag ‘The Lion King’ komt kijken, 
kan de ervaring anders zijn dan een 
andere dag. Het kan een andere cast zijn, 
de atmosfeer kan anders zijn door het 
publiek en je merkt andere dingen op. Je 
weet ongeveer wat te verwachten maar 
toch is het elke keer anders.

Om de jeugd te bereiken moet je 
natuurlijk ook de juiste kanalen 
gebruiken. Digitale platformen vooral. 
We doen bijvoorbeeld Instagram 
takeovers van onze officiële profielen 
door een castmember. Een show is duur 
om te produceren met als gevolg dat 
het veel kost om te komen kijken. Hier 
moeten we rekening mee houden wat 
betaalbaar is voor studenten, werklozen, 
jonge mensen. Je kreeg korting je jonger 
dan 26 jaar was en 5 vrienden meebracht. 
We hebben avonden gedaan met korting 
als je in thema verkleed kwam. Maar ook 
bijvoorbeeld een enorme karaoke.

Hoe gaat het proces om de producties 
te kiezen nu juist in zijn werk?
Het is een gemixt proces. Eerst en vooral, 
sturen we vragenlijsten uit. We hebben 
een bepaald protocol/methode die 
overal in elk land hetzelfde is. Het aantal 
geïnterviewden, het soort vragen. We 
hebben een aantal criteria. Dit blijft wel 
slechts enkel een indicator, het is geen 
exacte wetenschap. Het geeft je een hint 
of idee, maar de rest is dan gut feeling. 
In het volgende stadia moet je natuurlijk 
nakijken of de show beschikbaar is. 
Willen ze met ons werken? Is de set 
beschikbaar? Kunnen we de kostuums 
voorzien? Is het het creatieve team 
enthousiast? Ook een belangrijke vraag, 
kunnen we winst maken? 

Hier maken we dus een hele berekening 
van. Ik maak ook de voorspellingen 
van de verkoop. De executive producer 
geeft ook alle kosten door. De cast, 
muzikanten, band, set, lichten geluid,… 
alles. Voor elke show die we hier 
doen, liggen de kosten boven ettelijke 
miljoenen. Bij The ‘Lion King’ heb je 
bijvoorbeeld 49 mensen op het podium 
maar je hebt in totaal 250 mensen die 
aan de hele productie meewerken. Na 
het berekenen van alle kosten, bespreken 
we de opties met het hoofdkantoor 
in Amsterdam. Wanneer we dan de 
goedkeuring krijgen, gaan we van start 
me de productie.

Is er ooit al een productie geweest die 
je graag had willen doen maar voor 
een of andere reden niet mogelijk was?
Dit is ook natuurlijk deel van de job op 
voorhand. We dromen om een bepaald 
iets uit te voeren. Aladin is bijvoorbeeld 
te duur. Maar we zouden ook graag 
‘Moulin Rouge’ doen. Maar de eigenaar 
wilt dit niet omdat ze schrik hebben 
voor competitie. Ik denk persoonlijk 
dat dit een fout is, het zou juist de beste 
stimulator zijn, zowel op internationaal 
vlak als lokaal.

Zoals je al zei, er werken veel mensen 
mee aan zo’n show. Hoe wordt de 
casting hiervoor gedaan?
We hebben een casting director. Hij 
heeft zelf in vele musicals gespeeld en 
heeft veel ervaring. We hebben de twee 
manieren van aanpak. De eerste is naar 
de scholen gaan of zelfs internationaal 
gaan zoeken of er een castmember is die 
we willen. De andere is via audities. Hier 
komen meer dan 1000 mensen op af, die 
een rij rondom het gebouw vormen om 
auditie te doen. We starten dus met dans 
daarna zingen en vervolgens acteren, 
Dan wordt er ook naar het grotere plaatje 
gekeken. Want je moet er niet alleen voor 
zorgen dat het individuele talent goed 
zit maar ook dat de personages goed bij 
elkaar passen. 

 Je hebt een groep van 20-30 mensen 
tegelijk. Daarnaast heb je ook natuurlijk 
de jury. Met de casting director, 
musical director, resident director, het 
internationaal creatief team en executive 
producer. De mensen met de juiste 
kennis. Ik kan soms mijn mening wel 
geven. Want wanneer de personages 
niet overeenkomen met wat de mensen 
verwachten, kan dit soms teleurstellend 
zijn. Dus op dat vlak probeer ik mijn 
bijdrage wel te leveren. 

Zo is de regisseur van de originele 
‘Grease’ film naar de show komen kijken. 
We hadden hem uitgenodigd omdat het 
de 40ste verjaardag van de film was en 
we daarom het stuk speelde. Deze zei dat 
als hij een remake van de film zou doen, 
hij dit koppel zou kiezen. Zo goed was 
de casting dus. Hij heeft het koppel zelfs 
uitgenodigd naar Cannes om kennis te 
maken met de echte John Travolta en 
Olivia Newton-John. 

Er werken zo’n 250 mensen aan zo’n 
show, is dat iedereen?
Op permanente basis zijn we met 31. 
Vooral dan in het onderhouden en 

het laten functioneren van het theater. 
Maar zodra dat de productie van 
een show start, komt er veel bij. De 
kostuum afdeling, technische dienst, 
zaalbedienden make-up…

Naast de voorbereiding op en naast het 
podium moet er natuurlijk ook nog 
campagne gevoerd worden. Hiervoor 
maken we gebruik van agencies, we 
hebben een creative agency, een digital 
agency, pr-agency en een media agency. 
Meestal schrijf ik een strategie uit. 
Natuurlijk nooit dezelfde strategie omdat 
je publiek altijd anders is. Ik maak dus 
met mijn team enkele ideeën op en die 
bespreken we dan met de agencies en 
maken we aanpassingen bij. Ik ben een 
creatief persoon dus de agencies zijn 
soms ambetant met mijn inmengingen.

Hoe lang loopt zo’n campagne dan?
We starten vanzelfsprekend een tijdje 
voor de start van show. Het doel is 
voornamelijk dat zo veel mogelijk 
mensen een ticket op voorhand kopen 
in afwachting van het spektakel. En dit 
gebeurd steeds minder en minder omdat 
mensen steeds minder ver vooruit willen 
kijken. Onder andere omdat onze manier 
van leven is veranderd. Nu denkt men 
vaak enkel na over wat men die dag of 
avond gaat doen. Onze competitie is niet 
andere musicals maar wel naar Dublin 
gaan of naar een restaurant gaan of 
thuisblijven met een meeneemmaaltijd.

Mijn job en die van mijn team is dus om 
ervoor te zorgen dat de mensen liever 
naar hier komen en 50 euro uitgeven aan 
entertainment. Maar het is wel de realiteit 
dat dit minder en minder gebeurd. 
Normaal beginnen we dus 6 maanden 
op voorhand met de campagne maar nu 
moeten we dus meer en meer flexibel 
worden; Gelukkig hebben we de digitale 
wereld die dit in zekere zin toestaat om 
flexibel te zijn. Met out of home reclame 
is dit veel moeilijker natuurlijk.
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Hoe lang lopen de producties? Hoeveel 
maanden zal ‘The Lion King’ in 
Théâtre Mogador te zien zijn? 
De standaard tijd voor Frankrijk is 10 
maanden. Dit is best een lange tijd voor 
live-entertainment in Parijs. Elke avond 
heb je zo’n 350-400 verschillende shows 
in Parijs. Dit is uniek in de wereld. In 
tegenstelling tot Madrid, waar ‘The Lion 
King’ al 10 jaar loopt of Hamburg zelfs 
al 20. Maar als de mensen naar Madrid 
gaan dan bezoeken ze het stadium, een 
aantal musea, natuurlijk de stad zelf en 
wat nog? Je kan niet naar het strand. Dus 
je gaat een show kijken in een van de 
iconische theatergebouwen. Dat is hier 
niet het geval. 

Dus de eerste keer toen we ‘The Lion 
King’ in Théâtre Mogador lanceerden in 
2006. Heeft die 3 jaar geduurd, dit is het 
record. Omdat het zo succesvol was en 
‘The Lion King’ natuurlijk dit potentieel 
had. Maar langer dan 3 jaar echt niet. Nu 
plannen we op zen minst 2 seizoenen, 
misschien 3. Dit hangt natuurlijk af van 
de interesse van het volk en onze of we de 
mensen kunnen blijven aantrekken. 

Zijn jullie ook al aan de volgende show 
aan het denken dan?
Natuurlijk zijn we hier al mee bezig. 
Maar we weten nog niet wat het gaat 
worden. We zijn nu alle berekeningen aan 
het doen voor de 4 opties, de survey fase 
is voorbij. De mensen van de financiën 
zijn nu bezig met alle berekeningen.

Hoe groot is de artistieke vrijheid bij 
Disney producties?
Het is enorm ontworpen. Ik zou zeggen 
zelfs perfect ontworpen. ‘Tailor made’. 
Natuurlijk staan ze wel open voor 
suggesties, zoals bijvoorbeeld bij de 
liedjes. Oorspronkelijk waren ze volledig 
vertaald naar het Frans maar de mensen 
waren teleurgesteld omdat ze de liedjes 
en woorden niet herkenden. Dus hier zijn 
ze op teruggekomen om wat originele 
tekst erin te laten. Het ongelofelijke van 
Disney is dus dat het universeel begrepen 
kan worden.

Welke rol neemt Théâtre Mogador op 
binnen de Parijse theater scene? Is het 
een van de grootste?
Het is een van de grootste klassieke 
theaters. Maar er zijn er zo veel in Parijs, 
we hebben het Théatre du Châtelet, 
Théâtre de Paris, Palais Royale, Théâtre 
Marigny… Ik zou enorm graag hebben 
dat dit district met vele theaters op een 
kleine ruimte, hét theater district van 
Parijs zou worden. Maar je hebt veel 
concurrentie, je hebt onder andere 
ook nog Montparnasse met zijn rijke 
geschiedenis. We hebben het nadeel als 
Théâtre Mogador zijnde dat we in de 
achtertuin van ‘Galeries Lafayette’ liggen 
alsook van het prachtige Opera Garnier. 
Dus de mensen komen niet altijd tot 
hier. We moeten manieren vinden om 
Mogador te promoten. 

Parijs is groter dan Broadway en West-
End in het aantal van veneus. Maar het 
grote verschil is dat als je naar New-York 
of Londen gaat dan ga je naar een show. 
Dat is deel van de beleving van de reis. 
Mijn wens is wanneer mensen naar Parijs 
op reis gaan, ze zullen zeggen: “Ik ga naar 
het Louvre, de Eiffeltoren en dan naar 
Mogador.”

Wordt een musical ooit deel van de 
beleving van een reis naar Parijs?
Tijdens het proces van aangenomen te 
worden, werd me diezelfde vraag gesteld. 
Mijn antwoord was. Er was een tijd dat 
mensen zeiden, Macdonalds zal nooit 
succesvol zijn in Frankrijk omdat Franse 
mensen zo gewend zijn aan bakkerijen en 
hun gewoontes. Vandaag is Frankrijk de 
tweede grootste markt voor Macdonalds 
in de wereld. Alles kan gebeuren. Ik zal 
waarschijnlijk niet meer hier zijn als het 
gebeurd maar wie weet.

Waarom denk je dat Théâtre Mogador 
het beste theater in Parijs is?
Ik denk dat het is omdat wij een 
combinatie zijn van internationale 
manieren om aan live entertainment 
te doen. We lenen de expertise van 
Engelstaligen in combinatie met de 
Franse unieke flavour. De beste weet ik 
dus niet, maar de meest unieke zeker.

Hoe zou je een beleving in het Théâtre 
Mogador in een aantal zinnen 
omschrijven?
Ik denk dat we respect hebben voor 
iedereen die het theater betreedt. Een 
toeschouwer, een artiest, een technicus, 
een partner... We willen een sfeer 
uitstralen dat iedereen welkom is. We 
willen dat er zo veel mogelijk mensen 
langskomen en herinneringen aan 
overhouden aan de tijd die ze bij ons 
hebben gespendeerd.

Om af te sluiten. Met welk personage 
uit ‘The Lion King’ identificeer je het 
meest?
Pumba. Omdat hij een gemakkelijke 
jongen is. Altijd vrolijk, niet te veel 
zorgen. Hakuna Matata.

Scan deze QR-code om het volledige interview te 
bekijken!
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