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Een nieuwe algemene en artistieke directie voor «la  Montagne magique» : 
Anne-Catherine Kroonen werd unaniem uitgekozen door  de administratieve 

Raad 

Brussel, 20 oktober 2014 – De administratieve Raad van de vzw «la Montagne 
magique», het jongerentheater van de Stad Brussel, met als voorzitster Karine Lalieux, 
Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, heeft het genoegen om u de nominatie van 
Anne-Catherine Kroonen aan te kondigen als nieuwe a lgemene en artistieke directrice 
van «la Montagne magique».  

In juni eerstkomend zullen de directeurs van het « Théâtre de la Montagne magique », Roger 
Deldime en Jeanne Pigeon, de teugels loslaten van het theater dat ze 20 jaar geleden 
hebben opgericht. Bekommerd over het verzekeren van een harmonieuze en bedachtzame 
opvolging heeft de administratie Raad een procedure opgestart, in juni laatstleden, die 
vandaag eindigt met de aanstelling van Anne-Catherine Kroonen.  

Geboren in 1975, bezit Anne-Catherine Kroonen een licentiaat en geaggregeerd diploma in 
de Romaanse Taal en Letterkunde (UCL) en een licentiaat van Toneeltregisseur (INSAS). Zij 
is momenteel artistiek directeur van de Kamer van Kinder-en Jongeren Toneel.  

Haar kandidatuur heeft de jury en de administratieve Raad kunnen overtuigen voor 
verschillende redenen. Allereerst heeft zij een zeer grote kennis van het jeugdtoneel en bezit 
zij een jarenlange ervaring van meerdere jaren in deze sector. Daarnaast steunt het project 
enerzijds op de continuïteit van de educatieve activiteiten van de podiumkunsten ontwikkeld 
door « la Montagne magique » in de loop van 20 afgelopen jaren. Zij is van plan om, onder 
andere, met haar eigen denken, haar visie van de sector en van de rol die ze kan betekenen, 
haar steentje bij te dragen. Zij beschikt over de persoonlijkheid om zowel de huidige directie 
op te volgen en de institutie naar buiten te vertegenwoordigen.   

In het kader van deze aanstelling heeft de administratieve Raad gekozen om een strenge en 
transparante procedure te respecteren. Zij heeft zich dus laten bijstaan door een jury 
bestaande uit deskundigen uit de sector van het jongerentheater en vertegenwoordigers van 
de Stad Brussel, om de 15 kandidaturen te ontleden. Iedere kandidaat werd uitgenodigd om 
een intentienota voor te leggen alsook een concreet project voor een seizoen voor te stellen. 
Na de eerste schriftelijke selectie werden de behouden kandidaten uitgenodigd om hun 
motivaties mondeling voor te stellen, hun projecten te verdedigen en te beantwoorden op de 
vragen van de jury. Na 2 vergaderingen werd de kandidatuur van Anne-Catherine Kroonen 
unaniem voorgedragen aan de administratieve Raad op 20 oktober. De administratieve Raad 
heeft het voorstel van de jury gevolgd en gekozen om, eveneens unaniem, Anne-Catherine 
Kroonen aan te stellen als nieuwe algemene en artistieke directrice van «la Montagne 
magique». Zij zal haar functie aanvatten vanaf 1 januari 2015 en zal kunnen genieten van de 
ervaring van de directeurs, Roger Deldime en Jeanne Pigeon, die aan haar zijde zullen 
blijven tot het einde van seizoen 2014-2015, in juni. Als stichters van «la Montagne 
magique» zullen zij geëerd worden tijdens een groot feest in september.  



De administratieve Raad feliciteert van harte de nieuwe directrice en dankt ook hartelijk de 
andere kandidaten voor hun belangstelling in deze instelling.  
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