
    

 

 

 

 

 

Een man verliet een keer zijn huis 
Luisterspel (15’)  

van Daniil Charms 

als Stelling 

 

“Alles wat extreem is komt zeer moeilijk 

tot stand. Het is veel gemakkelijker om 

dingen van middelmaat te maken.” 
 

Concept 

Stelling is een steigerconstructie waarop het publiek wordt uitgenodigd 

een luisterspel te beluisteren via een individuele veiligheidshelm met 

ingebouwde hoofdtelefoon.  

 

Een man verliet een keer zijn huis 

‘Een man verliet een keer zijn huis’ is een luisterspel van 15 minuten, op basis van teksten van de Russische dissidente 

schrijver Daniil Charms (1905-1942). Het is een assemblage van: 'Vallende vrouwen', 'Optisch bedrog', 'Hoe een man 

uiteen viel', 'Autobiografisch materiaal' en 'Een man verliet een keer zijn huis'. Het luisterspel is te beluisteren via deze 

link: https://vimeo.com/compmarius/eenmanverlieteenkeerzijnhuis  

 

Charms bekijkt de wereld vanuit een ander perspectief. Atypisch en tegendraads. Met een muzikaal luisterspel in je 

helm maak je een auditieve trip naar eenzame hoogten in het universum van Charms.    

In ‘Een man verliet een keer zijn huis’ is het inhoudelijke statement als ‘stelling’: 'Alles wat extreem is, komt zeer 

moeilijk tot stand. Het is veel gemakkelijker om dingen van middelmaat te maken'.  

Letterlijk op de stelling presenteert Comp.Marius dit statement in de publieke ruimte aan de bezoeker.  

 

Luisterspel 

Teksten: Daniil Charms 

Concept, scenario en eindredactie: Waas Gramser 

Vertaling: Waas Gramser, Kris Van Trier 

Opname, montage, mixage: Koen Roggen 

Muziek: Swardzwaldklinik 

Stemmen: Kris Van Trier, Kurt Van Eeghem 

 

Installatie 

Bouw winter 2018, Antwerpen 

Concept: Waas Gramser  

Ontwerp: Peter Haverhals  

Realisatie: Martin Baarda  

Geluid: Dago Sondervan 

 

Productie: Comp.Marius 

https://vimeo.com/compmarius/eenmanverlieteenkeerzijnhuis


Gebruik en publieksbegeleiding 

 

- Toegang voor max. 15 personen tegelijkertijd. Een trap leidt naar boven, 

   de andere trap naar beneden. 

- “Helm verplicht” Een geluidshelm wordt uitgedeeld en terug   

   aangenomen door een medewerker van de organisatie 

- Koptelefoon is gemonteerd in de helm en is zeer eenvoudig individueel 

   en autonoom te bedienen (WAV-player) 

- Helmen worden bewaard & opgeladen in een kist die op slot kan indien 

       nodig.    

        -            1 toezichthouder blijft op de stelling als onderdeel van het spel 

Veiligheid  

De stelling komt het best tot zijn recht geplaatst rond een boom (*), een verlichtingspaal, … op een relatief vlakke 

locatie maar kan ook op volgende wijzen geplaatst worden: 

- autonoom 

- leunend tegen een gebouw 

De stelling is voorzien van zijwand beveiligingsnetten. 

De stelling beschikt over een bouwboek (berekeningsnota, technische tekeningen en wijze van opbouw), en is 

gecontroleerd door het onafhankelijk keuringsbureau Vinçotte. 

 

Keuring op zicht wordt door de organisator ter plaatse georganiseerd 

Ballast 3 x 600kg te voorzien door de organisator 

 
(*)  Stam of zijvertrakkingen van de boom dienen te passen in de centrale as van de stelling 

 

Technische noden 

Betreft een driehoekige ruimtesteiger met zijden van 5,716m en een hoogte van 7,56m.  

De draagconstructie is geheel opgebouwd met het Layher Allround systeem (ring 54). Het Layher systeem is een 

standaard gekeurd steigersysteem en dient conform de montage- en gebruikshandleiding opgebouwd te worden.  

Afmetingen (details zie technische tekeningen) 

Een minimum grondoppervlak van 7mx7mx7m is vereist. Plaatsing van ballast aan de buitenzijden op max. 12m 

lengte. 

De totale hoogte van de stelling is 7,56m. De ‘luisterzone’ bevindt zich op 6,5m.  

 

Personeel 

De stelling wordt op- en afgebouwd o.l.v. een gecertificeerd stellingbouwer van Comp.Marius. 

Hands te voorzien door de organisatie: 4 personen gedurende 1 dag van 8 uur 

 

Nutsvoorzieningen 

Stroom 1x 10A voldoet om de muziekplayers op te laden wanneer deze niet gebruikt worden. 

Deze wordt voorzien aan de trap van de stelling 

 

Parking & doorgang. 

Stelling wordt getransporteerd door eigen vrachtwagen (12ton). 

Vrije doorgang tot aan de locatie moet verzekerd zijn, alsook parking tijdens de gehele duur van de opbouw 

 

Kostprijs (ex. BTW) 

Uitkoopsom: €1.450,- voor 1 week en €350,- per bijkomende week 

Verplaatsingskosten: 1 camion aan €1,75 per km vanuit Antwerpen (2 x heen en terug) 

  

 



 

 

Te voorzien door de organisator 

- 1 medewerker/vrijwilliger die de helmen uitdeelt aan het publiek en terugneemt  

- 1 medewerker/vrijwilliger die toezicht houdt op de stelling tijdens de ‘openingsuren’ (momenten dat de stelling 

publiek toegankelijk is). 

- 4 medewerkers gedurende 1 volledige dag voor de opbouw en de afbouw van de stelling 

- Een lichte maaltijd op bouwdagen 

 

Info 

Comp.Marius 

p/a Middelheimlaan 61 | 2020 Antwerpen 

info@marius.be 

+32 3 827 91 81 

mailto:info@marius.be


  



 


