
 THEATER SCHRIFT LUCIFER
- contactgegevens en informatie -

De redactie van Theater Schrift Lucifer kan bereikt worden op het 
mailadres:
theaterschriftlucifer@gmail.com

De website van Theater Schrift Lucifer is ontworpen en vormgegeven 
door Cecile Brommer.
Alle opmerkingen over inhoud en vormgeving van de site graag via 
bovenstaand mailadres.

THEATER SCHRIFT LUCIFER bestaat uit:

LUCIFERS DENKPISTE
- vlammende analyses, vurige essays, brandende kritieken, hete 
schotschriften en ander denkwerk over theater nu -

Op elk gewenst moment kan op Lucifers Denkpiste een bijdrage 
worden geplaatst. De Denkpiste biedt ruimte voor hartstochtelijke 
argumentatie, langzame gedachten en tijdloze inzichten, over elk 
denkbaar onderwerp dat het (inter)nationale theaterveld betreft. 
Wie een (voorstel) tot een bijdrage heeft, is van harte uitgenodigd dit 
kenbaar te maken via theaterschriftlucifer@gmail.com.
Een keer per jaar worden de artikelen uit de Denkpiste gebundeld.

THEATER SCHRIFT LUCIFER
- internettijdschrift over theater -

Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater. 
In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. Elk 
najaar verschijnt een themanummer, telkens onder een andere 
gasthoofdredacteur.

Lucifer # 5 / 2007 stond onder gasthoofdredactie van Chris Keulemans 

en heeft als thema: Theater van de Toekomst.
Lucifer # 8 / 2009 stond onder gasthoofdredactie van Ger Groot en 
heeft als thema: Slechteriken; de vele gezichten van het kwaad in het 
theater
Lucifer # 10 / 2010, het jubileumnummer, stond onder 
gasthoofdredactie van Annemie Vanackere en heeft als thema ‘Waar ‘t 
gras groener is’: over inspirerende buitenlandse theaterpraktijken.
Lucifer # 12 / 2011, onder gasthoofdredactie van Rob Riemen, 
oprichter en directeur van het Nexus Instituut, heeft als thema: 
‘Laatste werken; wat vertellen kunstenaars ons vlak voor hun dood?’

OP DE PISTE
- Een telkens wisselende Lucifer correspondent -

De redactie van Theater Schrift Lucifer plaatst 
theaterpersoonlijkheden op de denkpiste. Zij kunnen naar eigen keuze 
ofwel op eenzame hoogte of juist onder de mensen hun gedachten 
over de wereld met ons delen. Correspondenten berichten vanuit de 
openbare denkruimte over de wereld, zichzelf en het theater. U bent 
van harte uitgenodigd zich hiervoor kandidaat te stellen.

Praktisch
Theater Schrift Lucifer kan gratis online worden gelezen en geprint. 
Ook kunt u een nummer integraal en/of per artikel via Acrobat 
Reader downloaden en indien gewenst uitprinten. Op aanvraag kan de 
redactie een printversie (tegen kostprijs) toezenden.

Contact
Alle correspondentie kan verzonden worden naar 
theaterschriftlucifer@gmail.com.

Feiten
Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater. 
In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. 
Lucifer verschijnt twee keer per jaar en is gratis te bezoeken en 
te downloaden op www.theaterschriftlucifer.nl. Het tijdschrift 
ligt in print in een aantal theaterbibliotheken, zoals het TIN en de 
bibliotheken van de grotere kunstvakopleidingen. Op aanvraag bij de 
redactie kan een printversie tegen kostprijs worden toegezonden.
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Geachte dames,
heren, 
arbeiders,  
migranten,
hokjesdenkers,
kreupelen… 
Dierbare imbecielen,  
beste hoeren, 
kinderen op de gemeentelijke klimrekken…. 
Beste nieuwgeboren ijsbeerbabies, 
rhetorici… 
Geachte monumentale wanddecoratie,
beste lantaarnpalen 
en over de stad verstrooide kunstwerken,
plantenbakken
en tandartsen…
Treurige uitkeringsgerechtigden 
en enthousiaste oncologen van het Erasmus, 
verknochte rokers
en ander specialistentuig…

Geachte politici,
verworpenen der aarde…
Beste marktkramers, 
joden, senegalezen, surinamers
en andere uitverkorenen…
Beste schepen op de Maas,
Dieselmotoren,
lief fijnstof,
tedere A20… 
Lekkere 100 km per uur, 
lelijke wolkenkrabbers,
imbeciele recensenten,
avontuurlijke drugskoeriers,
malafiede havenbarons,
duistere havenloodsen…
Beste aangeslagen komkommerboeren, 
beste Bram Ladage
en andere dikmakers… 
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P-ARTY 1
Joachim Robbrecht

Speech gehouden in het Rotterdams Stadshuis voor de verkiezingsnacht 
12 september 2012 door Joachim Robbrecht als artistieke interventie in 
politieke context.  Hierin kondigt de theatermaker de oprichting aan van 
een one-issue partij voor de kunsten :  De tekst is te gelijker tijd manifest 
en stichtende geste van  P-ARTY…
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Lieve randstedelijke straatsteentjes,
stadsfilosofen en dichters… 
Schattige humorlozen en norsen…
Lieve tooghangers van ’t Halve Maantje…
Dierbaar klootjesvolk en kakkerlakken…
Zachtwerkende nederlanders
en chinese maffia…
Gewaardeerde college van hooligans
en andere strandfeestende menigten…
Lieve hoofden boven het maaiveld…
Lieve geweerschoten op de Kruiskade…
Beste beroofde tabakswinkeltjes… 
Oh, heerlijk herboren Crooswijk…

Hier spreek ik! 
In naam van u, 
het zachtgevooisd straattuig,
de dierbare vandalen,
de ingeslagen winkelruiten,
de kleurrijke kopvodden en gruwelijke petjes van Nederland,
de autistische curatoren,
de analfabete stadsprojecten, 
de randstedelijke migranten ,
de schuchtere ondernemers,
de zieke geesten,
de 36 uren week, 
en de mooie vrouwen… 

Vandaag wordt opgericht  
een partij voor u allen,
een boot waar niemand buiten valt, 
een compagnie der verbroedering,
een narrenschip
zonder lullige leuzen of onnozele slogans
met vorm en inhoud in de verkeerde vitaliserende balans!
Een echte volksbeweging!
Ja, een volkschoreografie!

Vanaf morgen is er…
ARTY… FARTY…one two three ignition
P ARTY  
PARTIJ VOOR DE KUNST 
One issue only inderdaad! 

Dat lijkt me geen beletsel… 
de andere partijen hebben het ook allemaal maar over één ding
namelijk…
-Ik hoef het woord niet eens uit te spreken.
 
Party interesseert zich geen ene vuile reet voor het zuurverdiende 
en dus ga ik niet over subsidies lopen lullen.
Weest u niet bang,
stopt u ze waar u ze wilt stoppen 
uw aalmoezen! 

PARTY gaat over KUNST 
LEVENSKUNST, 
TOEGEVOEGDE ARTISTICITEIT 
ESTHETISCH VOEDINGSSUPLEMENT

Het moet er mee afgelopen zijn het leven te zien 
in termen van economie… 
het vuile huwelijk van handel en religie
schuld boete aflaat aftrek 
en bedrijfsfeestjes.

Nee!
Het leven is kunst!  
En iedereen onder u weet dat!
En iedereen wil het leven als kunst 
in de vorm van 
lekker wreten, 
mooie motoren, 
sjieke badkamertegels,
oorverdovende muzikaliteit
of flauwe flashmobs.
NIEMAND wil het leven als mager ‘overleven’. 
We zijn toch geen fucking legkippen of zo? 
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PARTY definieert ‘de burger’ anders…
namelijk als potentiële sterveling
die tussen eerste en laatste adem
de levenskunst proberen uit te oefenen.

PARTY hoeft GEEN 
zeecontainers voor studenten
GEEN 
sloopfonds kantoorwijken
GEEN
snellere snelwegen.

PARTY weet wat goed voor u is!
PARTY weet wat u wil : 
KUNST IN ALLE ASPECTEN VAN HET BESTAAN!

Voor diegene die het zat zijn doorgerekend te worden,
voor die mensen die de doodse gesprekken beu zijn, 
de amateuristische retoriek moe…
Voor diegene die de saaie kostuums 
van economen, politici en managers om te kotsen vinden…

Voor die mensen die denken : 
“Okay, ik zie het nu ook, het is te idioot, het is te mager, zinloos, slap…
we zijn aan iets nieuws toe!
Voor die mensen is P ARTY. 
P ARTY is er niet per se voor de dieren, 
niet voor hen die zich zorgen maken om hun hypotheek, 
niet voor de realiteitszinzoekers. 
-Hoewel ik denk dat de realiteitszin bij die politieke partijen
die hem claimen vaak ver te zoeken is. - 
Nee! P ARTY is er voor hen die geloven dat 
artisticiteit ons leven gaat redden!
Kunstzinnigheid als zin van het bestaan!
Kunstzinnigheid als enige zindelijkheid!
Artisticiteit als enige goedkope en duurzame brandstof van het leven!

LEVEN!

Niet in de zin van ‘overleven’ maar in de zin van ‘luxeleven’.

P ARTY hoeft ook niet alle kiezers te bereiken,
we hoeven niet de grootste te worden, 
wij gaan gewoon het verschil maken. 
Dus Henk en Ingrid kunnen met een gerust hart afspreken…
Henk, stem jij voor de levenskunst,
dan doe ik wel de ‘hypotheekrenteaftrek’!

P ARTY  is er voor de KUNST 
-ja, ik stamp het in u erin!
KUNST en dus niet cultuur…
bezoedeld woord, slappe koffie,
afvalberg der beschaving, 
Cultureel ondernemen, culturele participatie, debatcultuur…
Zowat alles valt onder cultuur tegenwoordig,
cultuur is flavour saus boerenkool,
cultuur is fascistisch! 
Het is het gebroken bruin van de nepdemocratische dialoog,
de felle strontkleur van meer blauw op straat 
maar ook meer groen op straat 
maar ook wat rooier, 
maar ook keihard aanpakken, 
maar ook kenniseconomie, 
maar ook meer Europa, 
minder zorg en monumentenzorg, 
lagere drempels en hogere pensioenleeftijden!

Cultuur!
De plofkip van de arbeidersemancipatie, 
doekje voor het bloeden! 
Neen! 

P ARTY  is 
NIE WIEDER IKEA 

ART !!!!!!!!!!!!!!!
ARTY !!!!!!!!!!!!!
ARTYFARTY !!!
P ARTY  !!!!!!!!!!
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Alle opmerkingen over inhoud en vormgeving van de site graag via 
bovenstaand mailadres.
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- vlammende analyses, vurige essays, brandende kritieken, hete 
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worden geplaatst. De Denkpiste biedt ruimte voor hartstochtelijke 
argumentatie, langzame gedachten en tijdloze inzichten, over elk 
denkbaar onderwerp dat het (inter)nationale theaterveld betreft. 
Wie een (voorstel) tot een bijdrage heeft, is van harte uitgenodigd dit 
kenbaar te maken via theaterschriftlucifer@gmail.com.
Een keer per jaar worden de artikelen uit de Denkpiste gebundeld.

THEATER SCHRIFT LUCIFER
- internettijdschrift over theater -

Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater. 
In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. Elk 
najaar verschijnt een themanummer, telkens onder een andere 
gasthoofdredacteur.

Lucifer # 5 / 2007 stond onder gasthoofdredactie van Chris Keulemans 

en heeft als thema: Theater van de Toekomst.
Lucifer # 8 / 2009 stond onder gasthoofdredactie van Ger Groot en 
heeft als thema: Slechteriken; de vele gezichten van het kwaad in het 
theater
Lucifer # 10 / 2010, het jubileumnummer, stond onder 
gasthoofdredactie van Annemie Vanackere en heeft als thema ‘Waar ‘t 
gras groener is’: over inspirerende buitenlandse theaterpraktijken.
Lucifer # 12 / 2011, onder gasthoofdredactie van Rob Riemen, 
oprichter en directeur van het Nexus Instituut, heeft als thema: 
‘Laatste werken; wat vertellen kunstenaars ons vlak voor hun dood?’

OP DE PISTE
- Een telkens wisselende Lucifer correspondent -

De redactie van Theater Schrift Lucifer plaatst 
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Praktisch
Theater Schrift Lucifer kan gratis online worden gelezen en geprint. 
Ook kunt u een nummer integraal en/of per artikel via Acrobat 
Reader downloaden en indien gewenst uitprinten. Op aanvraag kan de 
redactie een printversie (tegen kostprijs) toezenden.

Contact
Alle correspondentie kan verzonden worden naar 
theaterschriftlucifer@gmail.com.

Feiten
Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater. 
In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. 
Lucifer verschijnt twee keer per jaar en is gratis te bezoeken en 
te downloaden op www.theaterschriftlucifer.nl. Het tijdschrift 
ligt in print in een aantal theaterbibliotheken, zoals het TIN en de 
bibliotheken van de grotere kunstvakopleidingen. Op aanvraag bij de 
redactie kan een printversie tegen kostprijs worden toegezonden.
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Heldere lijnen,
verrassende hoeken,
betoverend kleurenspel,
zieke teksten, 
hoge plafonds,
moeilijke meubels,
schuine vloeren,
lawaaierige melodieën. 

Beste genodigden, 
potentiële p artysanen,
gewaardeerde droogkloten,
en getemde relschoppers… 
’t is Tijd voor meer programmapunten
-sorry ik heb ze niet gestructureerd opgeschreven
die zorg was namelijk niet betaalbaar- 

P ARTY !
omarmt de staat! 
…als collectieve vijand. 
GIVE BACK OUR LIVES 
Partysanen ik roep u op… 
tot gesjoemel, 
improvisatie,  
stiekeme en openlijke burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Leve het houtje en het touwtje!
Fuck het aangeharkte!
Wetten zijn er ook om overtreden te worden. 
Rij 80 waar je 100 mag. 
Drink alcohol op straat! 
Maak een vuur en slaap op het strand. 
Het zal u opluchten. 

P ARTY omarmt…
KUNSTZINNIGE GEZINSSAMENSTELLINGEN
Leve de gelukkig getrouwde vrouw met minnaar!
Leve de naakt rondlopende commune die zich suf neukt! 
Leve het Roma caravanpark!

En LIEFDE aan al het alleenstaande en éénzame, 
slachtoffers van een vandaag 
-Of was het gisteren?-
gestorven regime!

P ARTY omarmt live-muziek op straat, 
hekelt hoge lonen van gesubsidieerde politici
want politiek is  
een roeping… een kunst 
en geen beroep! 

P ARTY omhelst de kleuren van bedreigde vogelsoorten!

P ARTY omarmt de werkeloosheid!  
Iedereen heeft er recht op! 
Weg met de afstompende koest!-banen!
P ARTY gelooft in de productiviteit van luiheid, 
gelooft in de incubatieperiode die iedere grote daad voorafgaat,
gelooft in robotboeren, 
koekjes- en auto machines en automatisch aangemaakte berichten…
Laat hen het werk maar doen! 
En leve het basisinkomen!
Ieder mens verlost van het zwoegen voor zijn primaire behoeftes :
Een onderwijssysteem dat mensen zo opvoedt dat ze niet weten wat ze met 
hun leven moeten als ze geen ‘werk’ hebben is een falend onderwijssysteem.

EN
DOOD aan het woord efficiëntie!
LEVE de kromme weg! 
Leve het frivole en onnodige!

P ARTY omarmt de taal :  
Een tomaat die niet naar tomaat smaakt mag niet langer tomaat genoemd 
worden.
Een brood dat niet naar brood smaakt niet langer brood.
Vrijheid die niet vrij is geen vrijheid.
Gelijkheid die niet gelijk is niet gelijk.  
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P ARTY gelooft dat woorden wetten maken,
pijn doen
en leugens verkondigen,
waarin we jammer genoeg moeten wonen…
en maar… 
P ARTY gelooft ook in de taal als vlammend zwaard
om terug te slaan,
wonden dicht te schroeien,
rechten op te eisen,
te beminnen.
Ja! Woorden zijn daden : 
Ik spreek dus ik doe!
Dat moet ieder kind en mens leren.
Bakken poëzie, regen van manifesten, speeches en hoogwaardige 
facebookberichtbombardementen.
Rappers van Nederland, 
ik smeek u
Oh uitstervend dichtersras, 
ik bid u!
Geef ons kunst!
U zult gesubsidieerd worden. 

P ARTY IS OOK
tegen airconditioning hummers kernenergie vluchtelingenkampen en 
naargeestigheid  
maar voor de Van Goghs van vandaag en de Rem Koolhazen van morgen!
voor openluchtcinema,
voor kraken 
en een verbod op anti-kraak zwendel,
voor transgendering,
en iedere dag vrijmarkt.
Voor Engels als officiële tweede landstaal 
en meer Chinese les op scholen…
want 

P ARTY omarmt de internationale verbroedering 
De natiestaat is een kadaver!
Europa moet zo lek worden als een zeef
Stop de  Schengen apartheid 

TEAR DOWN THAT WALL 
LEVE AFROPA 
LEVE EURAZIE
LEVE DE MELTING POT
STOP DE VLUCHTELINGENKAMPEN
IEDERE VREEDZAME STERVELING 
moet een Nederlands paspoort kunnen krijgen
een dubbel of een driedubbel paspoort!

P ARTY !
Voor het verdwenen dansen op cafétafels,
tegen commerciële televisie 
-tenzij het door Andy Warhol gemaakt is. 
Voor een nieuwe religie in kunsttempels!
Voor het kunstmatig gentechnologisch opkweken van literaire genieën! 

Ieder huis een museum. 
Depots en archieven worden leeggehaald…
iedere Nederlandse burger krijgt kunst voor thuis aan de muur!
De schade die kunst daarbij oploopt  
is just part of life. 
Rembrandt sorry. 

Gedaan met de archiveermentaliteit 
Het bloed moet stromen. 

P ARTY! 
Voor de geldontwaarding 
tegen peilingen
voor de elementaire beleefdheid
voor de deregulatie van markten en landsgrenzen
tegen een doodse monumentenzorg 
voor zoeken naar leven op mars 
tegen malafide bierbrouwerijen
tegen het sluitingsuur
tegen het gebruik van algoritmes op finazistische markten
voor muziekles, tekenles, dansles, computerles, kunstgeschiedenisles 
kalligrafie les, feng shui les 
24/7 onderwijs vrij toegankelijk met gratis soep en brood
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openbare denkruimte over de wereld, zichzelf en het theater. U bent 
van harte uitgenodigd zich hiervoor kandidaat te stellen.

Praktisch
Theater Schrift Lucifer kan gratis online worden gelezen en geprint. 
Ook kunt u een nummer integraal en/of per artikel via Acrobat 
Reader downloaden en indien gewenst uitprinten. Op aanvraag kan de 
redactie een printversie (tegen kostprijs) toezenden.

Contact
Alle correspondentie kan verzonden worden naar 
theaterschriftlucifer@gmail.com.

Feiten
Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater. 
In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. 
Lucifer verschijnt twee keer per jaar en is gratis te bezoeken en 
te downloaden op www.theaterschriftlucifer.nl. Het tijdschrift 
ligt in print in een aantal theaterbibliotheken, zoals het TIN en de 
bibliotheken van de grotere kunstvakopleidingen. Op aanvraag bij de 
redactie kan een printversie tegen kostprijs worden toegezonden.
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 THEATER SCHRIFT LUCIFER
- contactgegevens en informatie -

De redactie van Theater Schrift Lucifer kan bereikt worden op het 
mailadres:
theaterschriftlucifer@gmail.com
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THEATER SCHRIFT LUCIFER
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In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. Elk 
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Lucifer # 8 / 2009 stond onder gasthoofdredactie van Ger Groot en 
heeft als thema: Slechteriken; de vele gezichten van het kwaad in het 
theater
Lucifer # 10 / 2010, het jubileumnummer, stond onder 
gasthoofdredactie van Annemie Vanackere en heeft als thema ‘Waar ‘t 
gras groener is’: over inspirerende buitenlandse theaterpraktijken.
Lucifer # 12 / 2011, onder gasthoofdredactie van Rob Riemen, 
oprichter en directeur van het Nexus Instituut, heeft als thema: 
‘Laatste werken; wat vertellen kunstenaars ons vlak voor hun dood?’

OP DE PISTE
- Een telkens wisselende Lucifer correspondent -
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over de wereld met ons delen. Correspondenten berichten vanuit de 
openbare denkruimte over de wereld, zichzelf en het theater. U bent 
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Praktisch
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Reader downloaden en indien gewenst uitprinten. Op aanvraag kan de 
redactie een printversie (tegen kostprijs) toezenden.

Contact
Alle correspondentie kan verzonden worden naar 
theaterschriftlucifer@gmail.com.

Feiten
Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater. 
In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. 
Lucifer verschijnt twee keer per jaar en is gratis te bezoeken en 
te downloaden op www.theaterschriftlucifer.nl. Het tijdschrift 
ligt in print in een aantal theaterbibliotheken, zoals het TIN en de 
bibliotheken van de grotere kunstvakopleidingen. Op aanvraag bij de 
redactie kan een printversie tegen kostprijs worden toegezonden.
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voor de polygamie, homofilie en pornografie 
voor het politiek incorrecte 
tegen de monotonie van het cynisme 
voor kenniskunst kunstkennis maar tegen kenniscultuur!

P ARTY voor het oog voor detail!

P ARTY!
Dé partij voor de 20 procent jongeren die kunstenaar wil worden
en dat niet luidop durft te zeggen. 
De partij voor de 80 procent gepensioneerden, 
die pas bij hun pensioen aan kokkerellen en aquarellen toekomen
en dan toegeven dat ze dat eigenlijk altijd al wilden. 
De partij
voor de gepassioneerden en estheten!

P ARTY! 
Verlaat het nauwe straatje van het politieke discours,
zet uw oogkleppen af
en stem P ARTY!  

En tot slot… 
Wij, P artysanen, zullen ons programma nooit of te nimmer laten 
doorrekenen door een centraal plan bureau want dat is 
DE DOOD IN DE POT   
En over de dood gesproken…
LEVENSKUNST, 
daarvoor durf ik sterven! 
Fuck de beveiligingseskaders! 

P ARTY ! 


