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Diana Van Strijdonck bouwt haar woonkamer om tot Expohuis

“Net als
De Roma,
maar dan
in het klein”
b
Antwerpen
Een plek in Antwerpen waar je
een artiest van op een meter
kan zien en zelfs aanraken,
dat is het Expohuis in de
Dahliastraat in Antwerpen.
Diana Van Strijdonck bouwde
haar living om tot cultuurhuis
en ontvangt er artiesten voor
intieme optredens.
0 “Ik wilde een plek creëren waar
de drempel tussen artiest en publiek
wegvalt”, legt Diana Van Strijdonck
uit. “Het is er zo klein dat je niet anders kan dan elkaar aanspreken, al
was het maar om ‘pardon’ te zeggen omdat je op iemands teen staat.
En zo ervaar je als bezoeker het Expohuis ook: als je een optreden bijwoont, lijkt het alsof je één grote familie bent waar een artiest speciaal
voor komt optreden.”
Diana startte het project in september 2009 en heeft intussen al
heel wat muzikanten en acteurs ontvangen. “Ik dacht eraan om mijn huis
te verkopen omdat het te groot leek,
maar realiseerde me op tijd dat het
huiskamertheater dat ik zo graag
wilde er hierdoor misschien toch
zou komen. Daarom kocht ik hout
en vijzen, leende een zaagmachine
en begon te timmeren. Na enkele
maanden was het klaar en kon de
trein vertrekken.”

Creatieve oplossingen
Met weinig middelen en veel creativiteit toverde Diana haar living
om tot een minitheater dat warmte
en gezelligheid uitstraalt. Volgens
haar kan je met weinig middelen veel
doen. “Dat lukt vooral door creatief
te zijn: spullen op de rommelmarkt
kopen, de gordijnen zelf stikken, een
vriend vragen om de piano te stemmen in ruil voor een bord spaghetti

en een goed glas wijn....”
Een bonte verzameling aan artiesten heeft ondertussen al in de woonkamer van Diana van Strijdonck opgetreden. Van minder bekenden tot
Guido Belcanto, Kathleen Vandenhoudt, Bruno Deneckere, Luiz Marquez, Jean Bosco Safari en Hans Van
Kerckhoven, ook de acteur Warre
Borgmans. Laatst kwam zelfs het
duo Lottchen uit Zwitserland en
Duitsland overvliegen om in het Expohuis te spelen.
Mond-tot-mondreclame
Hoe weet Diana hen te overtuigen
om voor een publiek van maximum
vijftig mensen op te treden? “Het is
de formule en de wijze waarop wij
werken die aanslaat. Sommige artiesten kende ik van vroeger, anderen vinden hun weg via mond-aanmondreclame”, legt Diana uit. “Met
Warre Borgmans heb ik samengewerkt op een filmset waar ik acteurscoach was en we zijn bevriend gebleven. Toen hij mijn theatertje zag,
was hij gecharmeerd en ontving er
enige tijd later met Eindelijk, Hamlet!
een staande ovatie. Warre bracht de
gitarist Jokke Schreurs aan. Guido
Belcanto is een jeugdvriend. In september 1985 ontwierp ik zijn eerste affiche en een paar jaar geleden
maakte ik op zijn verzoek de filmpjes
waarmee hij en zijn groep twee jaar
op tournee zijn geweest.”
Diana zelf is haar hele leven al
creatief bezig. “Ik ben een rusteloze duizendpoot. Na mijn schildersopleiding aan de academie van
Antwerpen volgde ik theater bij Gil
Vrydaghs in de NOK. Ik schreef en
regisseerde onder andere Water.
Tussendoor ging ik puur voor het
plezier nog teken- en schilderlessen
volgen aan de avondschool en nam
deel aan groepstentoonstellingen.
Ik werd geheel onverwacht laureate van de Mark Mackeprijs, De Grote

Diana Van Strijdonck in haar livingtheatertje. “Met wat creativiteit kan je met weinig middelen heel veel
doen”, lacht ze. foto Jan Van Der Perre

Prijs van Ronse voor tekenkunst en
de Rode Draad in Buggenhout, maar
dat weerhield me niet om non-stop
te blijven doen waar mijn hart naar
uitging. Tussen de bedrijven door
reisde ik de wereld rond.”
Utieme artiest
Onze gastvrouw weet duidelijk
wat ze doet en wat ze wil bereiken.
Over wie de ultieme artiest zou zijn,
blijft ze vaag. “Ik vind iedereen de

moeite”, zegt ze, “anders zou ik ze
niet vragen.” Diana reageert op de
komst van Roland Van Campenhout
en Steven De Bruyn toch duidelijk
opgetogen. “Ik noem dit een ‘natte
droom’. Zo heb ik het aan Roland en
Steven ook verwoord”, lacht ze. “Je
zou verwachten dat zo’n gasten zich
te goed voor voelen voor het Expohuis, maar dat is niet het geval, ze
zien het zelfs als een aangename
verpozing.”

En zo is het Expohuis, zoals Diana
het mooi omschrijft, potgrond voor
cultuur. “De Roma, maar dan in het
klein”, lacht ze.
sandra Gasten
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Wie graag een optreden wil bijwonen, kan best lid worden van vzw Expohuis. Wie eerst op proef wil komen, kan
dat via een daglidkaart. Diana verhuurt
haar Expohuis ook aan diegenen die
graag zelf iets organiseren.
www.expohuis.be of 0479-74.27.01

