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VAN DE PIANOFABRIEK 

BESTAAT 20 JAAR
Om dit jubileum in de verf te zetten, gaan ze in maart 2014 een expo organiseren rond 

20 jaar opleidingen podiumtechniek, maar ook en vooral een expo rond de geschiede-

nis van de podiumtechniek van de Tweede Wereldoorlog tot heden.

De tentoonstelling zal plaatsvinden in de exporuimte van de Pianofabriek, Fortstraat 

35 1060 St Gillis van 3 maart tot en met 29 maart 2014. 

Hierbij willen je ook al graag uitnodigen op het ‘feest- festival‘ ter gelegenheid van 

onze 20- jaar viering op 29 maart. 

Meer info: 025410170 pascal.verreth@pianofabriek.be

periode zichtbaar te maken.

Maar ook informatie over jouw ge-

zelschap, schouwburg of cultuurcen-

trum is welkom. Wanneer werd het 

geopend? Welk materiaal was toen 

aanwezig? Welke grote technische 

veranderingen zijn er in de loop der 

jaren uitgevoerd? Bestaan er nog oude 

technische fiches? Briefwisseling met 

gezelschappen? Welke weetjes, straffe 

verhalen, herinneringen blijven er leven 

uit het verleden? Is er iets gepubliceerd 

over de geschiedenis van het centrum? 

Is er ergens nog materiaal opgeslagen 

in een of andere kelder? Liggen er nog 

toneelmeesterbrochures in een archief?

De foto’s bij deze oproep zijn een paar 

voorbeelden van materiaal dat ons 

helpt om de geschiedenis te reconstru-

eren. Het zijn kleine stukjes informatie 

die samen een verhaal maken. Het 

verhaal van de technici van nu en hun 

voorgangers.

Uiteraard zijn we ook nog steeds op 

zoek naar materiaal uit die periode. 

We willen graag een paar technische 

cabines nabouwen uit verschillende 

periodes. Op die manier kunnen we de 

werkomstandigheden zichtbaar maken.

We begrijpen natuurlijk dat niet ieder-

een die zaken kwijt wil, maar het zou 

ons helpen als we weten wat er nog 

bestaat. Stuur dit bericht eventueel door 

naar de archivaris van je organisatie of 

naar gepensioneerde technici die ons 

misschien verder kunnen helpen. Wie 

wel zaken kwijt wil of ze in digitale vorm 

heeft, graag een seintje. We zorgen dan 

dat alles goed bewaard wordt.  

Meer info: 
Pascal Verreth: 025410170 pascal.
verreth@pianofabriek.be
Chris Van Goethem: 0475/781990 
chris.van.goethem@ehb.be

Dienstmededeling 
tentoonstelling podiumtechniek 1940 - 2000
De studenten van de Pianofabriek werken aan een tentoon-

stelling rond de geschiedenis van de podiumtechniek in 

Vlaanderen tussen 1940 en 2000. We willen daarbij vooral 

Belgische bedrijven in de kijker zetten die belangrijk zijn 

geweest voor de techniek van cultuurcentra, schouwburgen, 

gezelschappen, verhuurbedrijven en festivals. Denk maar aan 

ADB, Televic, SAIT, Faylon, Rodec, Ever Violete Radio, Project 

(La Roy Deinze), Phlippo, EML, Stagelight, Pandora-Showtex… 

. Daarnaast gaat de nodige aandacht naar buitenlands tech-

nisch materiaal dat in die periode de standaard uitmaakte 

in de cultuurcentra, schouwburgen en gezelschappen. Ook 

iconische voorstellingen en festivals nemen we mee in ons 

verhaal.

Om een goed overzicht te krijgen, zijn we op zoek naar foto’s 

van technici op hun werkplek, oude publiciteit, tijdschriften, 

handleidingen, lastenboeken, boeken over techniek, kortom 

alles wat ons kan helpen om het gebruik van techniek in die 

Chris van Goethem




