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DE REUZEN
een voorstelling van

Theater Antigone
& De Bolster
regie

Marlies Tack en
Michaël Vandewalle
spel

Detlef Bensaoud, Geoffrey
Bosquart, Paul Breye,
Jan Buyltinck, Liliane
Calland, Cindy Christiaans,
Jean Pierre Coorevits,
Maarten Degezelle, Els
Depre, Patrick Deryckere,
Jo Desmet, René Frère,
Leen Glorieux, Ruth
Goethals, Pascal Houspy,
Ringo Huyst, Regine
Mores, Marijn Noppe,
Zoë Nuitten, Evelyne
Pattyn, Sam Slambrouck,
Jens Soenen, Nick Speybrouck,
Kayleigh Spriet, Jean-Claude Staels,
Sydney Timmerman, Rita Vanhaecke, Paul
Vanhauwaert, Cathérine Van Poecke, Eddy
Verhelst, Kevain Vermeulen, Rune Wittouck
scènografie

Jelle Clarisse
geluidsontwerp

Niels Vanherpe
kostuums

Germana Tack
begeleiding

Henk Bourgeois,
Jarno Desmet
productie

Saar Seynhaeve,
Lore De Pessemier

Te zien in
Theater
Antigone
van 26 januari
tot 11 februari
2017

do 26
vr 27
za 28
januari
20u15

vr 03
za 04
do 09
vr 10
za 11
februari
20u15

namiddagvoorstelling:
zo 05
februari
15u00

VAN HET
GEBERGTE
Er was eens een lijn,
een lijn in het zand.
En die lijn werd een paal.
En ineens werd die paal
vervangen door een koord.
En dat koord
werd een draad,
pinnekesdraad,
schrikdraad.
Dat was om u dood
te verschieten.
20 000 volt!
Die draad werd een bareel,
en naast die bareel
kwam een kot.

Regisseurs Marlies Tack en Michaël
Vandewalle gaan voor De reuzen van
het gebergte aan de slag rond het
thema grenzen. Samen met een
grote groep spelers duiken ze de
wereld in van grensposten en grens
wachters. Vanuit beweging en
improvisaties beklimmen ze met
zijn allen het gebergte van de reuzen.
Ze zijn onderweg en kijken uit naar
de première.

Een kot met een vent.
Gelijk een loket.
En achter die eerste bareel
kwam een tweede bareel,
en een vlag.
En ineens was dat loket weg en werd het
een toren met een vent en een geweer:

Halt.

Stop!

Hoow hoow

tot hier en niet verder.

Ga weg. Freeze mother fucker!
Arrête! Abreisen! Ophoepelen!
Blijf staan waar je staat. Je komt
er niet in, want hier is de grens.
Wie toch wil passeren, zal de
juiste documenten moeten tonen.
Van overal willen ze naar
de reuzen komen.
Maar er zijn grenzen!

De wijkprojecten zijn een vaste waarde
in een Theater-Antigone seizoen.
Al sinds 1999 maken we ieder jaar een
nieuwe voorstelling met mensen uit
de buurt en ver daarbuiten. Voor Marlies
en Michaël is het de vierde keer dat ze
samen zo’n wijkproject regisseren.

WIE ZIJN MARLIES
geboren in:
1985
woont in:
De Pinte
studeerde af in:
2011
studeerde af aan: RITCS
eerste regie van een wijkproject:
las het liefst:

Marlies
Tack

In ’t krijt (2013)
Siddharta (Hermann Hesse),
Reis naar het verleden (Stefan Zweig)

zou het liefst eens regisseren:

Jim Carrey… Of neen, Lucas Smolders.
kijkt op naar de regisseur:

Eric De Volder. De muzikaliteit van taal, het groteske
in beelden, de grote energie van een groep spelers:
zijn voorstellingen blijven een wereld waar ik tijdens
het maken ook heel veel naar verwijs.
wat het wijkproject zo bijzonder maakt:

Het is een intens project met zoveel verschillende
karakters, verschillende achtergronden en dus ook
zoveel verschillende blikken op de wereld. Bijzondere
verhalen en ontmoetingen met mensen die mijn blik
verruimen en omgekeerd. Die grote mengelmoes
van mensen geeft een speciale energie op scène!
inspiratie voor de reuzen van het gebergte:

MATEI VISNIEC
(uit: Uit de mond van mijn moeder klonk het woord vooruitgang
verschrikkelijk fout!)
kokaï: U heeft het recht niet! U heeft het recht De grens, dat is onze
niet om hier te graven! Dat is hier de grens.
waardigheid! Ge steekt
Ge graaft geen putten op de grens! De grens
de grens niet over
is heilig! Het is verboden putten te graven
met een kruiwagen.
op de grens. Wat zoekt u juist? Zoekt u iets
Ge loopt niet over
onder de grens? U heeft het recht niet om rond de witte lijn met een kruiwagen.
te scharrelen onder de grens. De grens behoort Stop met graven, zeg ik u! Achteruit!
toe aan het volk! U heeft het recht niet om
Verwijder u van de grens! Haal die kruiwagen
rond te scharrelen onder de volksgrens. De
van de witte lijn! Ik waarschuw u dat u bezig
grens is geen vuilbak. De grens is geen put
bent onze grens te schenden, met uw schop en
waar ge uw afval in gooit. De grens is geen
die verdomde kruiwagen! Ik waarschuw u dat
publieke ruimte. De grens is onaantastbaar!
u bezig bent onze grens te schenden door er
Ik verbied u formeel van deze witte lijn te over putten in te graven! U ontheiligt gewijde grond,
schrijden! Ik verbied u formeel van deze grens
met uw kruiwagen! U besmeurt het aanschijn
met de voeten te treden. Leg uw schop op de
des vaderlands, met die put! U verminkt ons.
grond. De grens is geen moestuin. Ge komt niet U onteert het hele volk, door putten te graven
naar de grens met een schop en een kruiwagen. in het aanschijn des vaderlands!!

EN MICHAEL?
geboren in:
1987
woont in:
Kortrijk
studeerde af in: 2012
studeerde af aan: RITCS
eerste regie van een wijkproject:
zag het liefst:

Michaël
Vandewalle

Don Quichot (2014)
Fargo van Joel en Ethan Coen. De manier
waarop ze daar meestercomplotten koppelen
aan iets superklein menselijk is fantastisch.

zou het liefst eens regisseren:

Louis De Funès
kijkt op naar de regisseur:

Federico Fellini, omwille van zijn carnavaleske en
groteske stijl. Zijn films hebben allemaal iets van
kinderlijk spelen in zich, van een griezelige fantasie.
Cassanova is bijvoorbeeld echt schitterend!
wat het wijkproject zo bijzonder maakt:

Het allerbijzonderste is wanneer je ziet
dat mensen zichzelf overstijgen.
inspiratie voor de reuzen van het gebergte:

K ARL KRAUS
(uit: De laatste dagen der mensheid)
12e Scène – er komen een reus in burger en dwerg in uniform op.

de reus: U heeft geluk, u kunt zich nuttig maken voor de gemeenschap.
Mij heeft de regimentsarts meteen weggestuurd.
de dwerg: op welke grond?
de reus: Te zwak! Volgens de oude keuring, van vijftien jaar geleden.
Toen zag ik er namelijk net zo uit als u.
de dwerg: In dat geval verbaast het me dat ze u niet hebben gehouden.
Mij heeft de regimentsarts nauwelijks aangekeken of ik was al goedgekeurd.
Mama was heel gelukkig.
de reus: moederskindje!
de dwerg: Maar ik ben tevreden. Van hogere doelen groeit de mens. Eerst heb ik nog getwijfeld
of ik wel in de grote tijd zou passen en in staat zou zijn schouder aan schouder mee te vechten.
Maar in het burgerleven word je alleen maar bespot. En uit het leger kom je terug als held,
over wie vele kogels zijn heengevlogen. Als de anderen zich op de grond werpen – blijf ik staan!
de reus: geluksvogel! Mazzelpik!
de dwerg: troost u zich maar. U kunt er niets aan doen. Het ligt aan de commissie.
de reus: ik ben erdoor geglipt.
de dwerg: Ik ben de arts opgevallen
de reus: Kom, we gaan eten, ik heb een reuzenhonger.
DE DWERG: ik zal een kleinigheid tot mij nemen.
M a r l i e s - M i c h a ë l © k u r t va n d e r e l st

Aan ons jaarlijkse wijkproject gaat heel wat voorbereiding vooraf. Regisseurs Michaël Vandewalle en
Marlies Tack leren de spelers de kneepjes van het vak: ze doen improvisatieoefeningen, werken aan podium
gewenning en interpreteren teksten. Voor de kerstperiode repeteren ze op woensdagavond en zaterdag
namiddag. Vanaf januari drijven ze het aantal repetities op en gaan ze in rechte lijn naar de première.
Dit is het verslag van zo’n repetitiedag.

14u00
boodschappen doen
Niets zo goed voor de teamspirit
als samen eten. Voor de repetitie
begint, komt het hele team samen
voor een lekkere broodmaaltijd.
Twee regisseurs en 35 acteurs:
dat betekent meteen ook een
koffer vol boodschappen.
Productiedames Saar en Lore
gaan die met plezier halen.

15u00
de foyer klaarzetten
Saar en Lore bereiden alles voor
in de Antigone foyer. Ze zetten tafels
en stoelen klaar en voorzien
een heerlijk buffet.

16u00
daar zijn de regisseurs
2,5 uur voor de start van de repetitie
treffen regisseurs Marlies Tack
en Michaël Vandewalle de laatste
voorbereidingen. Ze drukken teksten
af, en overleggen welke oefeningen
ze gaan doen en op welke scènes
ze zich gaan concentreren.

Benieuwd naar het
resultaat van deze
repetitiedagen?
Je ziet het in onze
voorstelling De
reuzen van het
gebergte, vanaf
eind januari in
Theater Antigone.

18u00
de acteurs arriveren
Tegen zes uur druppelen de
eerste spelers de foyer binnen.
Tijd om smakelijke verhalen te
vertellen, bij te praten over de
vorige repetitie of nieuwe ideeën
te overleggen. En tijd om
te eten natuurlijk.

EEN REPETITIEDAG
VAN DE REUZEN VAN HET GEBERGTE
18u30
de repetitie begint
Halfzeven, de repetitie gaat van start. De regisseurs
gaan meteen de speelvloer op met de spelers.
Marlies legt een opwarmingsoefening uit aan
de groep en Michaël bekommert zich om de
bijhorende muziek. De acteurs geven het beste van
zichzelf en de energie bruist door de theaterzaal.

19u00
improviseren
Tijd voor een improvisatieoefening. De reuzen van
het gebergte wordt een stuk over grenzen. Over
mensen die die grenzen bewaken en mensen die
de grens over willen. In deze oefening improviseren
twee spelers hoe ze als strenge bewakers een resem
absurde regels kunnen uitstrooien over hun weerloze
tegenspeler. Die probeert op zijn beurt de grens te
passeren en zich daarbij zo onzichtbaar mogelijk
te maken. Marlies en Michaël geven hier en daar
aanwijzingen om het spel nog scherper te maken
en de spelers te laten groeien in hun rol.

20u30
groepsmoment
In een indringende en tegelijk bevreemdende cho
reografie tast de groep de grenzen van de scène af.
Groepsdruk en volgzaamheid, erbij horen of erbuiten
vallen: ze integreren het moeiteloos in een beklijvend
moment. Marlies en Michaël zien dat het goed is.

21u00
nog even nakaarten
Rond negen uur ronden de regisseurs de repetitie
avond af. De spelers keren huiswaarts, terwijl zij nog
wat napraten met de medewerkers. Welke nieuwe
ideeën zijn ontstaan? Welke dingen proberen ze
volgende keer opnieuw en op welke scènes gaan
ze verder werken? Stof tot nadenken, want de
volgende repetitie komt er alweer aan.

EEN KORTE TERUGBLIK

straffe verhalen uit 18 jaar wijkproject

1999
Ça va

Het allereerste wijkproject
van Theater Antigone heette
Ça va en werd gespeeld in het
leegstaand fabriekspand Vetex.
Een groot deel van de acteurs
was ex-werknemer van dat
voormalige textielbedrijf.
De voorstelling bestond uit
verschillende scènes op een
parcours door de gebouwen.
Een kaartje voor Ça va
kostte in die tijd 100 BEF.

2002
Flandriens

Bij Flandriens, het wijkproject
in 2002, kwam heel wat
bekend volk kijken. Radio
Gaga-man Dominique Van
Malder regisseerde het stuk,
samen met Geert Six en Wim
Vandenbussche. De makers
gingen Briek Schotte interviewen, de grootste Flandrien
van allemaal en kregen van
hem heel wat inspiratie voor
het stuk. En niemand minder
dan prinses Astrid kwam uit
eindelijk naar de voorstelling
kijken en de spelers ontmoeten.

2003
Moevanjoe

“Er is een feest. De meesten
komen graag. Sommigen niet.
Iedereen heeft daar wel zijn
reden voor.” Voor het wijkproject
Moevanjoe in 2003 schreef
auteur en illustratrice Gerda
Dendooven de theatertekst.
De Kortrijkse is oud-leerlinge
van de Kortrijkse basisschool
OLV van Vlaanderen, een
school die een groot aandeel
had in de voorstelling.

2004
Overleie

Ons zesde wijkproject kreeg
de naam van de wijk zelf. De
voorstelling bestond dat jaar uit
verschillende delen: van een be
wegingsvoorstelling in onze zaal,
langs een parcours in de straat
met video’s van buurtbewoners
naar een vertelling van Reinhilde
Decleir om opnieuw te eindigen
in onze zaal met een zangvoor
stelling. Overleie was het aller
eerste wijkproject dat Reinhilde
bij ons kwam begeleiden. Drie
jaar later zou ze de sociaalartistieke werkplaats Tutti Fratelli
oprichten in Antwerpen.

2007
Ding

De voorstelling Ding was ge
baseerd op een reeks gesprekken
met buurtbewoners over een
object dat hen dierbaar was.
Helaas liep Ding absoluut niet
van leien dakje, want op elke
vertoning was er minstens een van
de spelers ziek. Tijdens een van de
voorstellingen was het zo erg dat
iemand de scène moest verlaten
en we de voorstelling moesten
stopzetten. Het publiek dacht
echter dat die boodschap deel
uitmaakte van het stuk en
bleef gezellig zitten.

2009
Van horen
zien zeggen

Ons tiende wijkproject was
een ode aan de spelende mens.
We bedachten een nieuwe
wereld uit karton, maar vooral
een wereld zonder woorden.
Gedurende de hele voorstelling
werd geen woord gesproken.

2010
Het einde
van de wereld

In 2010 besloten we “ne keer zot
te doen” voor de voorstelling Het
einde van de wereld. Waarom trans
formeren we niet onze volledige
ruimte, dachten de makers. En dus
verplaatsten ze de tribune naar de
foyer, draaiden het speelvlak een
kwartslag en verwijderden de muur
tussen de foyer en de theaterzaal.
De theaterervaring van Het einde
van de wereld was op zijn minst
bijzonder te noemen en visueel
was deze voorstelling een pareltje.

2014
Don Quichot

Het wijkproject van dit jaar De
reuzen van het gebergte wordt be
geleid door regisseurs Marlies Tack
en Michaël Vandewalle. In 2014
maakten zij hun eerste wijkproject
als regisseursduo. Marlies had het
jaar daarvoor met Tom Dupont
In ’t krijt gemaakt, waarin Michaël
meespeelde ter vervanging van
iemand die op het laatste nippertje
had afgehaakt.

2015
7 manieren
om een vis
te vangen

In 2015 werd naar goede gewoonte
samen gegeten voor de repetities
begonnen. Een van de deelnemers
koos nietsvermoedend een broodje
waar noten in bleken te zitten.
Geen strak plan voor iemand met
een notenallergie en dus moest de
vrouw in allerijl naar het zieken
huis gebracht worden. Het kwam
gelukkig helemaal goed met haar
en tijdens de volgende repetitie
stond ze alweer op post.

BASTAARD

Een ode aan
het verleden
★★★★
— Focus Knack

Kyoko leeft met een familiegeheim:
ze stamt af van Napoleon. Om precies
te zijn: van de vrucht van een napoleontisch
buitenechtelijk liefdesavontuur.
Een 200 jaar lang doodgezwegen bastaard.
Het begon allemaal toen Bonaparte op
doortocht in Brussel de zus van één van
zijn generaals ontmoette. De Corsicaanse
consul verwekte een onwettig kind, maar het
fait divers werd in de doofpot gestoken...
een voorstelling van

C-Mine Cultuurcentrum,
Kunstenwerkplaats
Pianofabriek
spel

Kyoko Scholiers,
Louis Van der Waal
tekst

Kyoko Scholiers
dramaturgie

Tom Hannes
coaching

Valentijn Dhaenens
scenografie

Vandaag, 200 jaar na zijn nederlaag bij Waterloo,
is Napoleon de nr. 2 op de lijst van meest
invloedrijke figuren uit de geschiedenis.
Hij komt net na Jezus, maar wel vóór
Mohammed, Shakespeare en Hitler.
Begeesterd door de familiale commotie rond
haar roots, onderneemt Kyoko Scholiers samen
met partner-in-crime Louis van der Waal
een zoektocht naar de meest theatrale figuur
sinds mensenheugenis. Wat maakt van Napoleon,
van Kyoko, van ieder van ons juist deze mens?
Valt hieraan te ontsnappen? En wat blijft er
dan van ons over? Een komisch-existentiële
trip door Zijn en Tijd.

Bram Verhagen
video

Kristof Bilsen
kostuums

Marie Dries
met de steun van

CCbe,
Besteburen en
De Vlaamse
Overheid
Te zien in
Theater Antigone
op zaterdag
18 februari 2017
om 20u15
Gratis inleiding
om 19u45
B a sta a r d © R ay m o n d M a l l e n tj e r

SHOW
Een voorstelling over verbergen en onthullen.
Over tasten in het duister.
Over niet begrijpen wat je ziet en versteld
staan van wat er getoond wordt.
Over twee mensen die zich tot elkaar
aangetrokken voelen en daar helemaal
niet mee om weten te gaan.

Een goochelshow.
Een goochelaar.
Zijn assistente.
Las Vegas.
De liefde.

Met Show waagt regisseuse Carly Wijs zich
aan het thema van de ontluikende seksualiteit.
Op vederlichte wijze en geholpen door goocheltrucs
vertelt de voorstelling over de eerste stappen
op het gebied van de liefde en seks.
Een ontwapenende en humoristische voorstelling
over een moeilijk bespreekbaar onderwerp.
Spektakel verzekerd!

Carly Wys en Gytha Parmentier maakten
in 2015 de voorstelling wij/zij over de
gijzeling in Beslan. De voorstelling werd
geselecteerd voor het theaterfestival, en
won een Fringe First Award in Edinburgh.
Show is hun tweede samenwerking,
samen met Dries Notelteirs.

een voorstelling van

BRONKS
regie

Carly Wijs
spel

Gytha Parmentier,
Dries Notelteirs
dramaturgie

Mieke Versyp
scenografie

Stef Stessel
met dank aan

Schouwburg
Kortrijk

10+
Te zien in
Theater Antigone
op zaterdag 25 en
zondag 26 februari 2017
om 19u00
Gratis inleiding om 18u30
Deze voorstelling speelt
in het kader van Spinrag
A c t e u r s s h o w © C a r ly W ys

60 JAAR
ANTIGONE
6 vragen
AAN
REINHILDE
DECLEIR

Reinhilde Decleir richtte in
2007 de sociaal-artistieke
werkplaats Tutti Fratelli op,
maar daarvoor was ze betrokken bij heel wat voorstellingen van Theater Antigone.
Zo regisseerde ze de wijkprojecten Overleie, Just
of Faust, De mens van papier
en Ding, en speelde ze mee in o.a. De Kaukasische krijtkring.

Wanneer kwam je voor het eerst in
aanraking met Theater Antigone?

Wat is je mooiste herinnering
aan Theater Antigone?
Misschien is dat wel de voorstelling
Wormgat. Die kaderde binnen een
groter wijkproject, Overleie, met ver
schillende voorstellingen en videoinstallaties in de hele buurt. We hebben
voor Wormgat heel veel persoonlijke
verhalen verzameld, die de deelnemers
op een heel warme en poëtische manier
vertelden aan het publiek. En natuurlijk
moet ik daar ook kok Marc vermelden, die
iedere opvoering heerlijke pannenkoeken
met bruine suiker bakte op scène.

Wat is de grootste verandering die je
meemaakte tijdens 60 jaar Antigone?
De overgang van het oude Antigone naar
het nieuwe. Theater Antigone zat in een
heel moeilijke periode, maar onder de
vleugels van Jos Verbist is er veel veranderd.
Met onlangs nog de verhuis naar de huidige
plek: op alle fronten een verbetering.
En jullie blijven groeien.

En je moeilijkste moment?
Soms doen er aan het wijkproject mensen
mee die in een moeilijke situatie zitten.
Wanneer zo iemand tijdens het repetitie
proces een terugval krijgt en hervalt in
een depressie of iets anders… Vaak moet
die persoon dan afhaken, voor een tijd
of soms zelfs definitief. Wanneer ik
zo iemand dan niet meer kan helpen:
dat zijn trieste momenten.

Met welk theaterpersonage
heb je het meeste voeling?
Met Ljoebov uit De kersentuin. Haar naam
betekent “liefde”. Dat zegt al genoeg, niet?

Wat wens je Theater Antigone nog toe?
Liefde, warmte, grootsheid, schoonheid,
inspiratie, groei, veel jonge mensen,
en de ouderen. Kortom: leven…

r e i n h i lde decle i r © ph i le de pr e z

Dat moet in 1991 geweest zijn. Franck
Van Erven was toen directeur van
“Het West-Vlaams Teater Antigone”
en regisseerde De Kaukasische krijtkring van Bertold Brecht. Ik speelde
de voorzangeres, Arkaidi Tscheidse.
Lang geleden ondertussen.
Ik denk dat jullie toen zelfs nog
in de Pottelberg speelden.

Zin om theater te maken met een groep jongeren
uit Kortrijk, Wevelgem en Roeselare onder leiding van
een professionele regisseur? In 2017 maken we een
nieuwe voorstelling met jongeren tussen 18 en 25 jaar. .

OPROEP
JONGEREN
PROJECT
Ch u rch i ll
© E lle n
Goegebuer

I k k e O p m ä lt
© Sara
S a m p e l ay o

Pier
© E lle n
Goegebuer

Samen met De Spil in
Roeselare en cc Guldenberg
in Wevelgem organiseren we
een vijftal theaterworkshops
waarin je aan de slag gaat
met tekstmateriaal, leert
acteren en alles ontdekt over
podiumbeleving. Aan het
eind van de workshopreeks
houden we een toonmoment.
Daarna werkt regisseur
Michaël Vandewalle verder
aan een volwaardige avond
voorstelling, samen met de
jongeren die geselecteerd
werden uit het toonmoment.
Je wordt professioneel omkaderd:
door de regisseur, maar ook
productioneel, met decor,
licht en geluid. Volgend seizoen
reist de voorstelling langs
de West-Vlaamse podia voor
een tiental voorstellingen.
Geen ervaring?
Dat is niet erg, gewoon doen!
Voor meer info kan je terecht bij
Liesbeth Verplancke via
liesbeth@antigone.be
of 056 24 08 87

Alle voorstellingen gaan door in Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk, tenzij anders vermeld.
Alle info en reservaties

056/24 08 87 (kantooruren) of via www.antigone.be

tickets: € 11 | € 9 (–26, +65, groepen >10, lerarenkaart, Open Doekleden) tenzij anders vermeld
s e c r etar ia at 	
Vo o r ste l l i n g e n
	Ove r l e i e str a at 41 	Ove r l e i e str a at 47

8500 Kortrijk
8500 Kortrijk
056 24 08 87
post@antigone.be | www.antigone.be
Theater Antigone werkt met steun van de Vlaamse Regering, Provincie West-Vlaanderen en stad Kortrijk.
Sponsors zijn Klara en DigitalMind.

vormgeving:
Dooreman
tekeningen:
Nicolas Marichal
v.u.: Nancy Vanoverbeke
Rekollettenstraat 20
8500 Kortrijk

