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De Belgische Improvisatie Liga, kortweg BIL, is het allereerste improvisatie-theatergezelschap van
Vlaanderen. In 1989 ontsproot uit de Canadese Ligue d’Impro een Nederlandstalige afdeling, onder impuls
van Frank Anthierens, Ghislain Belmans, Paul De Groeve, Carl Gydé, Pierre-André Itin en Dominique Van
Steerthem. De BIL bracht heel wat talent voort. Tv-figuren zoals Rob Vanoudenhoven, Bill Barberis, Jens
Dendoncker, Dimitri Leue, Johan Terryn, Tom Lenaerts en Michiel Devlieger maakten hun eerste grappen bij
de BIL. In 2002 werd BIL-speler Yann Van den Branden uitgeroepen tot wereldkampioen improvisatie.
In januari 2022 ging de liga zijn 33e seizoen in. Door haar proactieve aanpak slaagt ze erin om subsidieloos
te werken en te investeren in de professionele omkadering van haar projecten en spelers.
Een klassieke impro match van BIL verloopt als volgt: de acteurs worden opgedeeld in twee groepen, elk
met herkenbare sportshirts van hun team. De setting is een (nagemaakte) ijshockeyring. Een team
scheidsrechters staat klaar om het geheel in goede banen te leiden. Zij geven de teams hun
improvisatieopdrachten. Vervolgens krijgen de acteurs 20 seconden bedenktijd om het verloop van de scène
te bepalen. Dan wordt er 2 x 45 minuten verschillende scènes gespeeld met een pauze tussen de 2 helften.
Naast de klassieke impro match speelt de BIL ook het in de lockdown ontwikkelde BILLIE. Gedurende 45
minuten wordt er een volledig verhaal verzonnen en gespeeld, met input van het publiek.
Los van de shows heeft de BIL een groot aanbod voor bedrijven: workshops, animaties, teambuildings,
opluisteren van bedrijfsfeesten, etc. De BIL heeft ook schoolvoorstellingen ontwikkeld zoals Toile Ciree, met
bijbehorende lespakketten.
Bij de BIL kan je ook zelf leren improviseren via een kortlopende opleiding of via de Impro Academy.
Onder impuls van de BIL ontstonden ook heel wat andere improgezelschappen, waardoor Vlaanderen nu
een rijk improlandschap heeft dat creatief improvisatietalent stimuleert.
http://www.bil.be/

