
Collectief dOFt  
 
Collectief dOFt – uit te spreken als ‘d of t’ - met de “d” van dans en de “t” van theater, want vaak twijfelt het publiek bij hun 
voorstellingen over de exacte discipline: i s  he t  nu  dans o f  theater? De voorstellingen zijn steeds een combinatie van beiden, 
maar het is wel zo dat telkens één discipline primeert. 
 
TWEESTRI JD  is een theatervoorstelling, maar het zou geen dOFt-voorstelling zijn moest er geen dans in zitten. Het collectief 
werd opgericht door Piet Van Dycke, Nele Vermeulen en Jonas Vermeulen. Ze creëren voorstellingen waar menselijke gewoontes 
en denkvormen centraal staan en die een herkenningspunt vormen voor ieders perspectief. TWEESTRI JD  is de derde productie 
van collectief dOFt, eerder creëerden ze EVEN GEDULD  (Tweetakt & VAART) en IT ’S  ALL  ABOUT THE THIRD N IPPLE  
(i.s.m Kelly Vanneste).  
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meer informatie vind je op www.doft.be en op https://www.facebook.com/collectiefdoft/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Verschillende leeftijdsgroepen in onze maatschappij worden geconfronteerd met 'altijd sneller, beter en efficiënter' om op 
die manier een leven te leiden (lijden?) dat past binnen de verwacht ingen die onze maatschappij ons inpraat. In deze 
voorstelling worden twee personen tegenover elkaar gezet: ze communiceren met elkaar a lsof  ze de wedstr i jd  van 
hun leven spelen. De ander is sneller, beter en efficiënter. Maar wie is 'de ander'? In TWEESTRI JD  heerst er een 
spanning, een esthetiek, een orde, waaronder een bittere (misschien wel herkenbare) strijd heerst.  

 
TWEESTRI JD  is  bevreemdend,  soms fe l ,  soms komisch,  maar a l t i jd  écht .  

		 	 	 	 	 	 	 	 	 																				 
 

 
 

 
 
 
 
 

concept, tekst en spel Jonas Vermeulen, Nele Vermeulen choreografie, artistieke ondersteuning en regie Piet Van Dycke muziekmontage Jonas 
Vermeulen stem Bram Verrecas dramaturgie Marie Peeters lichtontwerp en techniek Daan Tytgat e.a. scenografie collectief dOFt vormgeving Dave 
Roelants productie Collectief dOFt i.k.v. EIGEN KWEEK een platform voor talentontwikkeling in Vlaams-Brabant door samenwerking van deze 8 culturele centra: 
CC Diest, CC ‘t Gasthuis Aarschot, GC De Wildeman Herent, CC Strombeek, CC Westrand Dilbeek, CC ’t Vondel Halle, CC De Kruisboog Tienen en 30CC Leuven met 
dank aan Jasper Dreesen, Niels Vermeulen en Jeannine Vanden Berghen. 

Jonas	 Vermeulen (Bonheiden, 1992) speelde van 2010 
tot 2016 bij fABULEUS in de voorstellingen Othello 
(bewerking Carl von Winckelmann) en Liefdesverklaring 
(NBprojects). Hij is sinds 2016 ook freelance 
theaterdocent bij JONNA vzw, Wilsele. In 2016 en 2017 
won hij twee jaar op rij de Kleine Prinsprijs (Leuvense 
Toneelprijzen) met de zelfgeschreven stukken Clandestien 
en Acht. Jonas is ook actief in film en televisie. In 2015 
speelde hij mee in de gelauwerde kortfilm De Overkant van 
Marnix Ruben & Freek De Jonghe. Hij is ook te zien in de 
fictiereeks de Regel van 3s op Ketnet.   
	

Nele Vermeulen (Bonheiden, 1992) is al van kinds af 
aan gebeten door de theatermicrobe. Ze heeft zes jaar 
vertoefd op de Hagelandse Academie voor Muziek en 
Woord (HAMW) te Aarschot en Diest. Vastbesloten om in 
theater verder te gaan, werd ze aangenomen op het 
RITCS, waar ze in 2016 haar bachelor Drama/Spel 
behaalde. Tijdens haar opleiding speelde ze mee in 
verschillende kortfilms van medestudenten. Nele is sinds 
2016 ook freelance theaterdocent bij JONNA vzw, Wilsele.  
Verder is ze actief in het regieveld. In 2016 en 2017 won 
ze twee jaar op rij de Kleine Prinsprijs (Leuvense 
Toneelprijzen) met de zelfgeschreven stukken Clandestien 
en Acht.  
	

Marie Peeters (Leuven, 1996) specialiseerde zich in de 
Podium- en Mediakunsten binnen de richting 
Kunstwetenschappen aan de UGent. Ze deed vorig jaar 
haar stage dramaturgie bij fABULEUS voor de voorstelling 
Merlijn of het Barre Land. Vanaf september begint ze aan 
de master theater- en filmwetenschap aan de UAntwerpen. 
Ze maakt deel uit van het creatiecollectief z.a.t, dat 
voortvloeide uit een deelname aan VAART in 2015. Toen 
maakte en speelde Marie samen met Julie Behaegel en 
Jesse Debille, beiden ook lid van collectief z.a.t, de 
voorstelling Mag ik aan je haar voelen?	

Piet Van Dycke (Tienen, 1996) begon ooit met duo-
acrobatiek en speelde o.a. mee in de internationale 
kindervoorstelling Magic Circus Show 2010 (Genève). Hij 
studeert bachelor choreografie aan de FHK te Tilburg. Piet 
won de sympathieke wedstrijd De Beste Belgische & 
Nederlandse Danssolo 2015 op Tweetakt (Utrecht). In 
2016 creëerde hij samen met Jonas Vermeulen de 
danstheatervoorstelling EVEN GEDULD voor Tweetakt en 
VAART festival (fABULEUS & Artforum). Hij speelt 
momenteel ook mee in de locatievoorstelling Leaving 
Normal van Cie Woest. Hij is ook actief bij fABULEUS als 
assistent-choreograaf voor de nieuwe productie SNAP XL 
van Talitha Dedecker. 
	

Daan tytgat (Oostende, 1980) studeerde in 2001 af aan 
het RITS te Brussel en begon als klankman in de musical-
afdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Na het 
opdoeken van deze afdeling werkte hij 4 jaar als receptief 
technieker voor vzw De Rand in GC De Zandloper. Sinds 
2004 is Daan freelance theater-technieker en verzorgt op 
deze manier de technische productie van projecten van 
zeer uiteenlopende aard. Van het begeleiden van technici 
in een amateur-productie over het ontwerp van nieuwe 
producties tot de productieleiding van openlucht-projecten, 
overal voelt Daan zich thuis.  

EIGEN KWEEK zet expliciet in op makers die hun eerste 
professionele stappen zetten. Het zijn dus geen gevestigde 
namen, maar makers die net komen piepen of nog aan een 
opleiding bezig zijn en afstuderen. Door het 
samenwerkingsplatform van de acht cultuurcentra krijgen 
ze niet alleen een grote podiumkans, ze worden vooral 
productioneel, communicatief en inhoudelijk ondersteund. 
Zo genieten ze van repetitieruimtes, première- en 
speelplekken, promotiekanalen en verbinden ze zich met 
de centra en de regio. 
	

	

				 	
 

   TWEESTRI JD  is een due l , een spel over verwachtingen en menselijke denkpatronen. 
 

als ge twee honden ziet vechten om een been 
wie loopt er dan mee heen 

de ander 
de ander, dat zijn wij 

gij en ik 
ik en gij 

smachtend naar meer, naar beter, naar zekerder 
naar datgeen dat de ander heeft 

	



Interview met de makers over TWEESTRIJD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Wat hopen jullie als jong geweld met TWEESTRIJD 

toe te voegen aan het theaterlandschap? 
Nele :  Ik vind het belangrijk dat TWEESTRIJD een 
voorstelling is die leesbaar en herkenbaar is, zonder dat 
het dan weer één op één is. Het publiek mag voor mij 
meteen mee zijn van het begin tot het einde.  
Jonas :  We proberen met de voorstelling een unieke 
atmosfeer te creëren. Zo ontstaat er een bevreemdend 
universum, waarin je jezelf toch herkent.  
P ie t :  TWEESTRIJD bevat een wereld waar alles piekfijn is 
afgelijnd. Elk detail speelt een belangrijke rol. Om die 
perfectie te kunnen realiseren, hebben we hard gewerkt om 
alles heel clean, gestileerd en synchroon te krijgen, maar 
toch met een menselijk addertje. Die puzzel maken vereist 
heel wat tijd, maar aan drive en enthousiasme geen 
gebrek!  
Jonas: How badly do you want it?!  
 
Wie/wat zijn jullie grote inspiratiebronnen als 
collectief? 
Jonas :  Ik hou van strakheid en esthetiek. En de 
vormelijkheid die daaruit komt, is juist wat mij zo inspireert. 
TWEESTRIJD begint heel netjes, maar evolueert geleidelijk 
naar wanorde. Onder die strakheid schuilt chaos die de 
menselijke trekjes zichtbaar maakt. Dat vind ik heel schoon 
aan TWEESTRIJD.  
Ne le :  Ik observeer heel graag mensen. Vooral de banalere 
dingen in het leven. Ik ben enorm fan van de humor van 
bijvoorbeeld Het Eiland en In De Gloria. Psychologie en de 
gedachtengang van mensen inspireert mij ook heel erg. Op 
het RITCS maakte ik bijna altijd psychologische stukken. 
Mijn eerste solo ging bijvoorbeeld over het narcistische 
persoonlijkheidssyndroom.  
P ie t :  Ik ben heel erg geïnspireerd door het veranderend 
karakter van de mens. Al die verschillende ‘typetjes’ die je 
in je draagt, maar toch ben je één persoon. Vooral in 
relatie tot verschillende sociale activiteiten. Ik vind het 
interessant om verwachtingen te doorbreken. Ook tijdens 
een voorstelling. Zo zet je het publiek aan het denken. 
 
Hoe is de combinatie ‘dans en theater’ gegroeid?   
Ne le :  De combinatie is geboren door de samenstelling 
van het collectief. Ik ben actrice, maar door werk van Piet 
te zien, werd mijn interesse voor beweging aangewakkerd. 
Ik beweeg heel graag, maar van nature heel esthetisch – in 
tegenstelling tot de strakheid van dOFt. Oorspronkelijk ben 
ik dus geen danser, maar ik begin wel mijn weg te vinden in 
de stijl van dOFt. 
P ie t :  Een choreografie maken of leren is zoals een spel: 
eens dat je het systeem begrijpt en oefent, dan gaat het 
steeds beter. Je lichaam onthoudt ook, dat is heel anders 
dan tekst leren.   
Jonas :  Ik ben acteur, maar heb altijd al iets willen doen 
met dans. Bij de creatie van EVEN GEDULD – de eerste 
productie van het collectief – hebben Piet en ik elkaar 
beïnvloed en zo is er een nieuwe bewegingstaal ontstaan.  

	
 
 
	

Pie t :  Ik vind theater soms te letterlijk of verhalend en dans te 
abstract, maar juist door die twee te mengen kom je tot iets dat 
versterkend en verrassend werkt. Als publiek heb je ook minder 
het gevoel dat je aan het kijken bent naar teksttheater. Zo 
overbrug je interesses. Je moet ook helemaal geen danser zijn om 
te kunnen bewegen. De bewegingstaal van dOFt zou iedereen 
kunnen, want het zijn bijna allemaal dagelijkse handelingen. Ook 
de tekst en de muziek in TWEESTRIJD zijn een soort choreografie 
door het ritmespel. 
 
Humor is steeds een onderdeel van jullie voorstellingen. 
Is dat automatisch zo gegroeid of draaien jullie teksten 
gewoon grappig uit?  
Pie t :  Wij beginnen vaak serieus, melancholisch zelfs. Zo was dat 
ook bij EVEN GEDULD. We schrijven eerst zware monologen. Als we 
die nu lezen, moeten we daar zelf mee lachen. Bij TWEESTRIJD zijn 
wij ook in melancholie gestart. Uiteindelijk komen we toch steeds 
weer in een speelsheid terecht. 
Jonas: We laten onze teksten altijd even rusten, en achteraf 
denken we: ‘wat is dit?’. Door dat zelfbesef komt die humor 
spontaan vrij.  
Ne le :  We denken alle drie heel anders, waardoor de combinatie 
van ideeën klikt. Jonas denkt bijvoorbeeld vrij rechtlijnig.  
Jonas :   Ja, ik stel altijd de vraag ‘waarom?’.  
P ie t :  En Nele en ik koppelen dat iets meer los, waardoor de 
samenstelling van de groep werkt. Het is nooit echt de intentie om 
grappig te zijn, de kern van TWEESTRIJD is niet vervormd en is dus 
nog altijd serieus.  
 
Wat brengt de toekomst nog voor dOFt? 
Jonas :  We hebben afgelopen jaar hard gewerkt aan drie 
producties: EVEN GEDULD, IT’S ALL ABOUT THE THIRD NIPPLE en 
TWEESTRIJD. TWEESTRIJD is wel de eerste productie die echt een 
avondtournee heeft. En er borrelen natuurlijk al nieuwe ideeën.  
Ne le :  We willen ook – in de verre toekomst - een jongerenwerking 
uitbouwen. Lesgeven is echt mijn tweede passie. Die passie voor 
theater en acteren doorgeven aan jongeren is iets waar ik echt 
voldoening uit haal.  
P ie t :  Er staat met andere woorden nog veel op touw. Maar 
natuurlijk focussen we momenteel volledig op TWEESTRIJD, dit is 
een voorstelling die toont wie we zijn, wat we doen en wat ons 
inspireert.  
 

 
foto Lotte Hendrickx interview Marie Peeters 

 
 
 
	


