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HetGevolg Over het verlangen naar liefde 
als je leeft met een beperking

DON 
QUICHOT
Maak het de wereld bekend!
Dames en heren, voor u staat  
de nieuwe Don Quichot!
We vermorzelen de ouwe!
Theaterwerkplaats HetGevolg bewerkte het boek over de dolende ridder  
Don Quichot en schreef zo een nieuw verhaal. Een verhaal over wat je nodig hebt 
om normaal te zijn in deze wereld. Over het verlangen naar liefde als je leeft met  
een beperking. Over de zoektocht naar het geloof in jezelf. Een schreeuw om liefde, 
een kreet voor menselijkheid.

Brent Vandecraen droomde er al jaren van om  
acteur te worden, maar zat gevangen in het 
buitengewoon onderwijs, zijn rolstoel en looprek.  
Tot hij kennismaakte met Stefan Perceval en bij 
HetGevolg de voorstellingen Wortel van Glas  
en Henry V maakte.
Eugenia Quarshie kwam zes jaar geleden vanuit 
Ghana in Turnhout terecht. Bij HetGevolg maakte  
ze de indrukwekkende monoloog Eugenia’s wereld.
Eshan Rahimi Tembi had een theatercarrière van  
27 jaar in Iran toen hij als politiek vluchteling in  
ons land en bij HetGevolg belandde. Ondertussen 
heeft hij een afdeling van HetGevolg opgericht  
in Geel, waar hij workshops geeft om mensen via  
de kunsten toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

“Deze Don Quichot is een ballet waarin Brent 
verschillende pas de deux uitvoert met zijn  
twee medespelers. Een uur lang flirt hij met  
de zwaartekracht, maar hij blijft overeind.  
Het is een fysieke krachttoer die je bij  
momenten de adem beneemt.”
Het Laatste Nieuws

regie

Stefan Perceval
spel

Brent Vandecraen, 
Eugenia Quarshie, 
Eshan Rahimi Tembi

Te zien in Theater Antigone op donderdag 8 maart om 20u15
gratis inleiding om 19u45 f
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Brent Vandecraen heeft een indruk
wekkende weg afgelegd. Hij zit al sinds 
zijn geboorte in een rolstoel, maar leert 
beetje bij beetje zelfstandig stappen.  
Iets wat hem zonder het theater niet  
zou zijn gelukt, zo vertelde Het Laatste 
Nieuws enkele maanden geleden na  
een gesprek met de jonge acteur:
“Wat Brent tot vandaag mateloos  
irriteert, is dat hij door zijn beperking  
als vanzelfsprekend in het buitengewoon 
onderwijs terecht kwam. ‘Maar ik voelde 
me geen jongen met een beperking.  
(fel) Ik vind ‘beperking’ een vies woord.  
Ik haat het.’”
[…]
Op zijn dertiende vond de ont moeting 
plaats die zijn leven totaal zou veranderen. 
Hij leerde Stefan Perceval kennen. “Ik heb 
toen tegen mezelf gezegd: ‘Als je Stefan te 
pakken krijgt, laat je hem niet meer los.’  
Ik heb hem gevraagd of hij een stuk  
kende waarin ik zou kunnen meespelen. 
Een paar weken later kwam hij af met 
Wortel van glas, een monoloog van Josse 
De Pauw. Niemand geloofde erin. Maar  
ik heb bewezen dat ik het kan.”
[…]
De twee werken ook samen  
bij Don Quichot.
“Het verhaal van Don Quichot is het ver
haal van mensen die tegen windmolens 
vechten,” vertelt Perceval. “Dit is dan ook 
het verhaal van Brent, een jongen met 
ongelooflijk veel talent, maar die door de 
maatschappij niet voor vol wordt aanzien. 
Brent is nu vast in dienst bij HetGevolg. 
Hij gaat niet langer naar het buiten
gewoon onderwijs. Dat wilde hij niet 
meer. Als iemand zijn passie volgt,  
moet je dat ondersteunen.”
(uit “Vallen en steeds weer opstaan”,  
Het Laatste Nieuws)

Een mens met  
dromen en verlangens
Toch gaat dat ondersteunen zeker niet altijd 
vanzelf. Na de eerste voorstellingen van Don 
Quichot in Turnhout kreeg Stefan Perceval een 
mail van een lokale school. De school was heel 
enthousiast over de voorstelling, maar toch 
wilden ze de komende schoolvoorstellingen 
annuleren, omdat ze vreesden dat het stuk 
vervreemding zou opwekken bij hun leerlingen.
“Op zich zien we daar geen graten in,” schreven 
ze. “We zien het eerder als onze opdracht om 
leerlingen net te begeleiden in het proces waarin 
ze stilaan stapjes verder leren zetten inzake in
levingsvermogen en appreciatie voor ook abstrac
tere, minder laagdrempelige ervaringen. Na 
overweging en uitgebreid overleg zijn we echter 
toch tot de conclusie gekomen dat met betrekking 
tot dit stuk de stap voor vele van onze nog jonge 
leerlingen te groot zal zijn. We vrezen dan ook  
dat het eerder contraproductief kan werken.” 
Op zijn website vertelde Stefan Perceval hoe 
ontgoocheld hij was over die beslissing.
“En dat terwijl Don Quichot — in de versie  
die we nu spelen — een oproep is om mensen  
met een beperking als mens te behandelen.  
Een mens met dromen en verlangens die elke 
ochtend in een lichaam wakker wordt dat niet 
doet wat hij zou willen dat het doet. We zetten 
onze tocht verder om mensen wiens verhaal 
dreigt onder te sneeuwen in een maatschappij  
die niet luistert een stem te geven en dit te delen. 
Tot in het oneindige.”
(www.stefanperceval.com)

Het verhaal van Brent 
 Vandecraen



Theater Antigone, detheatermaker, work space brussel

AAP

Te zien in Theater Antigone op
donderdag 22, zaterdag 24 en  
zondag 25 maart  
om 19u15 en om 21u15
gratis inleiding om 18u45  
en om 20u45

aap is een voorstelling van Benjamin Op de Beeck en  
Eléna Doratiotto, gebaseerd op een tekst van Franz Kafka.
In “verslag voor een academie” vertelt een gewezen aap  
aan academici hoe hij mens is geworden. 
Lange tijd zat hij opgesloten in een kooi, tot hij besefte 
dat zijn enige uitweg eruit bestond de mens te observeren, 

te imiteren en uiteindelijk te worden. Maar hoeveel heeft hij eigenlijk gewonnen 
door mens te worden? En vooral: wat heeft hij allemaal verloren?

In aap krijgt het publiek de rol toebedeeld van de academie die het  
verslag van dat onwaarschijnlijke verhaal aanhoort. Maar tegelijkertijd  
zijn ze ook gewoon getuige van een experiment van twee theatermakers  
die de relatie tussen de mens en zijn taal onderzoeken.
Het is nu eenmaal een feit dat het een vreselijk moeilijke opdracht  
is om als Franstalige actrice deze tekst van Kafka in het Nederlands  
überhaupt gezegd te krijgen. In die worsteling komen de inhouden  
uit de tekst helemaal tot leven. 

Met de tekst van Kafka als basis en aangevuld  
met fictie en nonfictie materiaal (o.a.  
Coetzee, de Martelaere, G. Hancock) proberen  
Benjamin en Eléna het mysterie van het  
menselijk bewustzijn te theatraliseren.
Misschien kan een aap wat duidelijkheid scheppen.

het menselijk 
bewustzijn volgens 
Kafka



“Buitengewoon mooi is de be
schrijving van Jane Goodall van  
een vlieg die op haar arm landt en 
waarvan de verbluffende schoon
heid haar in een quasimystiek 
moment overvalt. ‘Het was een 
schitterend mooi insect, glanzend 
groen en goud en rood, met gouden 
haren op zijn onderlijf en gloeiend 
rode ogen. Het was nog nooit be
schreven. Dat wist ik zo goed als 
zeker. Toen ik ernaar keek, dacht  
ik: als chimpansees naar zo’n vlieg 
kijken, hebben ze er geen woord 
voor, ze gebruiken niet het woord 
‹vlieg›. Ze kennen zonder twijfel het 
concept ‹vlieg›, maar ze kijken naar 
dit wezen zonder zich af te vragen 
wát het is. Ik stelde me voor hoe  
dat zou zijn. En toen ik het woord 
‹vlieg› losmaakte van het insect, 
besefte ik dat de daad van het cate
goriseren iets van de schoonheid af 
deed. Ik keek naar het kleine wezen 
dat mijn moment in tijd en ruimte 
deelde. En het gevoel was heel 
anders toen het woord weg was:  
ik had een gevoel van ontzag en 
verwondering voor het mysterie  
van de schepping.’”
uit “Van de schoonheid en de troost”
De Groene Amsterdammer

De voorstelling aap in 3 tekstfragmenten

“Het grote probleem waar de wetenschap op stuit in 
haar onderzoek naar ons bewustzijn, is: waarom zorgen 
al die ingewikkelde hersenprocessen er ook voor dat  
we iets voelen binnenin? Waarom zijn we niet gewoon 
briljante robots, in staat om informatie te onthouden  
en te reageren op geluiden en geuren, maar zonder 
enige vorm van innerlijk leven. 
En hoe slaagt het brein daarin? Hoe kan die 1.4 kg 
wegende, vochtige, roosbeige spons in onze schedel 
zoiets mysterieus veroorzaken als de ervaring die roos
beige spons te zijn, en het lichaam dat eraan vasthangt?
Het zou toch poëtisch zijn — en zeer frustrerend —  
mocht uiteindelijk blijken dat het enige wat de 
menselijke geest niet kan begrijpen zichzelf is.”
vertaald uit “Why can’t the world’s greatest  
minds solve the mystery of consciousness?” 
The Guardian

“Ik had altijd zoveel uitwegen gehad en nu was er  
geen één meer. Ik was vastgelopen. Als ze mij vast
genageld zouden hebben, zou mijn recht op vrije 
beweging daardoor niet verminderd zijn. Waarom?  
Al krab je het vlees tussen je tenen open, je vindt de 
reden niet. Druk je je van achteren tegen de tralies,  
tot ze je bijna in tweeën snijden, je vindt de reden  
niet. Ik had geen uitweg, maar ik moest er één vinden, 
anders kon ik niet blijven leven. Aldoor tegen die  
kist geklemd — ik zou vast en zeker verrekt zijn.  
Maar apen horen bij Hagenbeck tegen een kist.  
Wel, dan zou ik ophouden aap te zijn.”
uit “Verslag van een academie” 
F. Kafka

In “Verslag van een academie” vertelt een aap aan een zaal vol academici wat voor  
waardevols hij heeft moeten opgeven om mens te worden. De tekst is 100 jaar oud,  
en sindsdien hebben veel filosofen en denkers over die “verloren kennis” geschreven.  
Benjamin en Eléna selecteerden drie stukken tekst die hen hebben geïnspireerd.



Waarom aap?
Eléna: Toen Ben mij het verhaal liet lezen, 
vond ik het meteen een heel rijke tekst.  
Kafka schrijft heel literair, met prachtige, 
lange zinnen. Het is een cadeau om zo’n  
tekst te mogen spelen.
Benjamin: Er zitten gewoon zó veel lagen  
in. Het gaat niet alleen over een aap die  
zijn apennatuur afgooit, maar ook over 
kolonialisme. Over adaptatie, en wat dat  
kost. De tekst toont de beperkingen van 
hetgeen je moet aanleren, maar ook de 
rijkdom van wat je daardoor verliest.  
Zoals een kind de fantasie moet opgeven  
om volwassen te worden.

Waarom Eléna?
Benjamin: Toen ik besliste om deze voor
stelling te maken, vond ik het boeiend om  
te kijken wat het zou geven mocht de aap  
een vrouw zijn. Ik moest onmiddellijk  
aan Eléna denken. Ze is een perfecte aap.
Eléna: Tijdens de repetities ontdekten we  
dat het feit dat ik Franstalig ben, ook een 
interessant gegeven is voor deze voorstelling. 
Mijn moeilijkheden om soms met de lange 
zinnen van Kafka om te gaan, geven een 
nieuwe dimensie aan de tekst.

De makers 
Benjamin 
Op de Beeck 
en Eléna 
Doratiotto 
over aap.

Waarom een monoloog?
Eléna: In Mechelen stond Ben nog mee  
op scène, en corrigeerde hij de taalfouten  
die ik maakte. Maar we merkten dat de 
mensen dan een relatie tussen onze  
twee personages begonnen te zoeken.  
Terwijl die relatie niet belangrijk is.
Benjamin: Het gaat eerder om de metafoor 
dan om het verhaal. Daarom ga ik  
in Kortrijk niet meer mee de scène op.  
Alle inhoud ligt in handen van de aap nu.

Waarom zo intiem?
Benjamin: We hebben er bewust voor  
ge kozen om voor een beperkt publiek  
te spelen. Het is de eerste keer dat ik  
een voorstelling regisseer, dus ik wilde  
niet meteen al alle productionele ver
plichtingen. Daarom is aap gewoon  
in première gegaan bij mij thuis, in  
mijn garage. De voorstellingen in  
Theater Antigone zijn de volgende stap.
Eléna: Het is niet zozeer uit angst, maar  
wel uit bescheidenheid. We zoeken ver 
bon denheid met ons publiek. In Bens  
garage in Mechelen gaven we de mensen  
bij aankomst een tas koffie. Die nabijheid  
willen we ook hier zoeken.



Wist je dat het gebouw van Theater 
Antigone vroeger een autogarage was?  
Voor de voorstelling aap gebruiken  
we een bijzondere locatie: de oude 
smeerputten in onze foyer. 

Van auto’s naar theater
Het gebouw van Theater Antigone  
heeft al verschillende gezichten gehad.  
In de negentiende eeuw was de familie 
Dassonville eigenaar en tot 1950 had 
Brouwerij Veys er zijn vaste stek. 

Daarna werd de auto koning, want tot 1982 zat garage Auto Occidental 
in ons gebouw, gevolgd door de KAM of Kortrijkse Automaatschappij Kortrijk.  
De ruimtes werden toen gebruikt als atelier voor herstellingen en onderhoud.  
Er was een magazijn, een benzinepomp en een plaats voor het smeren en  
wassen van de wagens. In de jaren die volgden stond het pand leeg, tot de  
firma Miele de gebouwen in de smiezen kreeg en er een toonzaal voor  
wasmachines van maakte. Opmerkelijk: het grondplan van Theater Antigone  
is nagenoeg ongewijzigd gebleven tijdens al die gedaanteverwisselingen. 

Het is dus zo’n veertig jaar geleden dat garagisten hier nog aan 
wagens sleutelden. Nu zijn de smeerputten niet meer in gebruik en zaten ze  
zelfs lange tijd verborgen onder een podium. In de zomer van vorig jaar,  
voor ons Sinksen project Corta Rica, legden we de putten opnieuw bloot.  
Toen waren ze onderdeel van een mysterieus, tropisch wandelparcours.  
Dit keer gaan we er een voorstelling in spelen, telkens voor een beperkt  
publiek op een tribune in onze foyer.

De smeerputten van Theater Antigone

Aap in de put



Arsenaal / Lazarus

Muy Complicado is een wervelende, tragikomische voorstelling 
waarin vijf spelers omgaan met het lijden van de mens als 
soort. De personages lijken weggelopen uit films van de 
Spaanse cineast Pedro Almodovar. Een wereld van vrouwen, 
travestieten, homo’s en transseksuelen. Met fel gekleurd pathos 
en drama boren ze een emotionele plek aan die groter is dan 
het leven zelf. De dingen des levens worden uitvergroot met 
maar één doel: herkenning en troost.

MUY COMPLICADO
Fel gekleurd 
pathos en drama. 
Alsof het een 
film van Pedro 
Almodovar is

‘Het is voor  
mij ook niet  
gemakkelijk,  
hoor.’

van en met 
Randi De Vlieghe, 
Steven Beersmans, 
Isabelle Van Hecke, 
Laurence Roothooft, 
Els Olaerts
coaching 
Jan Sobrie
vormgeving 
Michiel Van Cauwelaert
kostuums 
Maartje Van Bourgogne

Te zien in  
Theater Antigone op  
dinsdag 27 en 
donderdag 29 maart  
om 20u15
gratis inleiding om 19u45
De voorstelling van  
29 maart is uitverkocht

f oto © g uy ko k k e n



De personages uit de voorstelling Muy complicado  
lijken weggelopen uit de films van de Spaanse regisseur pedro Almodovar.  
Een goede reden dus om de handen in elkaar te slaan met 

Budascoop Kortrijk. 

ACTIE: Muy complicado 
met Almodovarfilms 
in Budascoop

Op zondag 25 en/of op maandag 26 maart 
kan je daar naar een film van 
Almodovar gaan kijken. 

En als je dat combineert met een ticket voor  
de voorstelling Muy complicado  
op dinsdag 27 maart in  
Theater Antigone, geniet je  
van een kortingstarief. 
 1 film + de theatervoorstelling  
= 16 euro (ipv 22)
 2 films + de theatervoorstelling  
= 23 euro (ipv 31)

De films die vertoond worden, zijn 

mujeres al borde de 
un ataque de nervios 

op zondag 25 maart om 16.00u

matador 
op maandag 26 maart om 20.15u

Je kan je combiticket online  
reserveren via onze website  
www.antigone.be.  
Je combiticket zal dan klaar  
liggen op de filmavond naar  
jouw keuze. Je betaalt aan de kassa  
meteen voor je film én theaterticket.
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OEPS
 Voor Oeps verdiepten Jos Verbist 
en Raven Ruëll zich twee jaar  
lang in de geschiedenis van de 
Groote Oorlog. Ze concludeerden 
dat die eigenlijk nooit is opge
houden. Dezelfde machten spelen 
ook in de huidige conflicten, 
dezelfde strategische plekken  
in het MiddenOosten worden  
ook nu weer bevochten. Het  
hele gebied is een kruitvat van 
tegenstellingen, een wespennest 
waar iedereen tegen iedereen  
lijkt te vechten. Wat grote ge  
volgen heeft voor alle contreien.
 
Maar welk beeld krijgen wij  
van die oorlogen? Hoe wordt  
ons de geschiedenis geleerd, hoe 
krijgen wij het heden te zien?  
En stellen we ons nog voldoende  
de vraag waarom iets gebeurt?
In Oeps leggen we u de wereld  
van vandaag uit. We tonen de 
absurditeit van de werkelijkheid,  
de eindeloze en uitzichtloze 
carrousel van geopolitieke 
spelletjes. Een carrousel die 
eigenlijk terug te voeren is  
tot één langgerekt groot 
taartgevecht.

Een vlammende aanklacht  
tegen de uitzichtloze carrousel  
van geopolitieke spelletjes

Theater Antigone

“Dit grandioze taartengevecht voelt als een 
bedorven taart die met zwier in je gezicht 
gegooid wordt. Het oogt fantastisch, het voelt 
zacht, het is onvergetelijk, het is theater op  
z’n best — scherp en zot — maar het smaakt  
zó bitter en het zet zo hard aan het denken  
en twijfelen over onze huidige wereldleiders.”
Knack Focus  

“Bovenal blijkt Oeps een  
eclatante bom, door de  
dringende noodzaak waarmee  
negen personages al die feiten  
uitspuwen in het gezicht van  
de zaal. Woede kan op scène  
zo weldadig zijn. Nu wij nog.”
De Standaard  

De mens heeft geen historisch 
bewustzijn, kreunde Goethe al. 
L’histoire se répète en we willen  
er maar niet uit leren.



Oeps en de actualiteit  
Een gesprek met acteurs 
Hanne Machielsen en  
Gorges Ocloo

Hanne wikt haar woorden aan de telefoon.  
Ze denkt lang na over wat ze wil zeggen,  
laat stiltes vallen om de juiste formulering  
te vinden.

“Ik was zó boos en verdrietig tijdens het maken 
van Oeps,” zegt ze. “ Twee maanden lang waren 
we met niets anders bezig dan met de wereld en 
met de politiek. Dat kan je achteraf niet zomaar 
loslaten. Sinds de repetities van Oeps komt het 
nieuws veel harder binnen. Ik word veel sneller 
terug boos als ik dingen hoor of lees. Dat is goed, 
vind ik. Dat zijn gevoelens die actie genereren.

Ik heb al veel over de herneming nagedacht. Ik 
vertel onder meer over de Amerikaanse presi
dentsverkiezingen, die vorig jaar nog volop aan 
de gang waren. Ondertussen is Trump een jaar 
aan de macht, en het resultaat daarvan zal 
onvermijdelijk te voelen zijn in de voorstelling. 
Het is moeilijk. Alles wat mijn personage in Oeps 
onthult, heeft Trump intussen al aan de wereld 
laten zien, dus plots vertel ik niets nieuws meer. 
Misschien is het daardoor ook des te actueler,  
ik weet het niet. Ik vind het belangrijk om te 
vertellen dat het niet enkel dat baarlijk duiveltje 
Donald Trump is dat zo veel banden heeft met 
bedrijven, vastgoed, wapenhandel. Het gebeurde 
ook al voor hij president was, alleen gaat hij er 
veel onbeschaamder mee om. Op iets grotere 
schaal misschien ook wel.

“De slotrede om de geschiedenis nog eens te herschrijven en de conflictueuze wereld misschien  
— als het ook maar even kan — ook eens te bekijken vanuit het perspectief van de onder het 
neokolonialisme onderdrukte volkeren, is ronduit pijnlijk ontroerend.” — Patrick Ghyselen

“Jullie voorstelling Oeps in Antigone is een absolute voltreffer! We delen jullie boosheid  
ten aanzien van media, internationale politiek en grootkapitaal.” — Elisabeth De Smidt 

“Dit is een sublieme voorstelling, een ongelooflijke aanrader, die over oorlog gaat en  
onder andere ook het hoofdstuk Syrië aanhaalt.” — Herwig Six 

regie 
Raven Ruëll en  

Jos Verbist
spel  

David Dermez,  
Eléna Doratiotto,  

Hanne Machielsen,  
Tim Natens,  

Gorges Ocloo,  
Benjamin Op de Beeck,  

Hannes Reckelbus,  
Kirsten van den Hoorn en  

Sophie Warnant
scenografie 

Giovani Vanhoenacker
geluid 

Niels Vanherpe
dramaturgie 

Karel Vanhaesebrouck
video 

Peter Monsaert
kostuums  

Inger Pedersen 
stage 

Rani Vanhaesebroeck
met de steun van  

Gone West,  
de provincie WestVlaanderen

Te zien in Theater Antigone op  
dinsdag 17 en  

woensdag 18 april  
om 20u15

gratis inleiding om 19u45



Alle acteurs zijn daar wel heel erg mee bezig: 
wat er aan inhoud of tekst zal wijzigen. Ik had 
het onlangs met mijn medeactrice Kirsten 
Van den Hoorn over een van haar scènes. Die 
gaat over Omran, dat Syrisch jongetje dat na 
een bombardement schijnbaar bewegingloos 
en rustig in een ziekenwagen zit. Kirsten vroeg 
zich af of dat hele verhaal nog actueel was.  
Ik denk het wel. Zo’n beeld blijft in het col
lectief geheugen zitten, toch? 
Met de aanslagen is het net zo. De angst lijkt 
misschien verdwenen, maar dat is helemaal 
niet het geval. Ze maakt alleen meer deel  
uit van ons dagelijks leven. We hebben de 
militairen en de dreiging erbij genomen.

Soms heb ik het gevoel dat veel evoluties 
gewoon gebeuren. Trump, de aanslagen,  
de vluchtelingen: het is alsof dat allemaal 
ongemerkt de wereld insluipt. 
Ik weet niet of het klopt wat ik zeg, maar het 
lijkt alsof we ons er niet meer bewust van zijn.
Zijn we dan echt allemaal in slaap aan het 
sukkelen? Ik hoop heel hard dat dat niet het 
geval is. Misschien zit ik er helemaal naast,  

en is het omgekeerde eigenlijk waar. Iedere 
voorstelling die tegenwoordig wordt gemaakt, 
gaat over hoe de wereld in mekaar zit. Dat  
wil ook iets zeggen. Al die mensen die samen 
het Maximiliaanpark leegmaken, die opvang 
regelen voor de mensen die daar moeten 
slapen: het zijn dingen die twee jaar geleden 
nog niet gebeurden.”

Gorges tikt op zijn smartphone en be 
studeert nog snel zijn tekst voor we beginnen.
“4 Pagina’s? Was het zoveel?” 
En even later: “22 maart, dat was het.  
Daar ging het over. Alles zit zo ver weg.”
 
“Mijn deel gaat vooral over de aanslagen van 
22 maart in Zaventem. Dat is ondertussen 
twee jaar geleden, maar de mensen zijn er nog 
altijd mee bezig, geloof me. België is een klein 
land, dus dat soort littekens blijft hier lang 
plakken. De aanslagen zijn onze 9/11 geweest. 
Ze zitten geparkeerd in onze hoofden.
Daarom heb ik geen schrik dat mijn scène  
niet meer relevant zou zijn. De wereld is  
niet veranderd sinds we de voorstelling 
hebben gemaakt, maar België is dat zeker wel. 
Je ziet nog altijd de gevolgen van wat er toen  
is gebeurd. Het dreigings niveau in België is 
pas onlangs naar niveau 2 gezakt. Nog altijd 
worden er raids gedaan door de politie,  
al krijgen die ondertussen minder media
aandacht. Net wanneer je de dreiging even 
lijkt te vergeten, gebeurt er weer iets nieuws. 
Een verwarde man wandelt met een mes  
naar de politie in GentSintPieters,  
de media kopt “jongen valt politie aan met 

Ik verwachtte een toneel over de grote oorlog met wat verwijzingen en insinuaties naar de  
huidige tijd, maar dit overtrof alle verwachtingen. Dat zoveel mensen dit mochten aanschouwen. 
Dit moeten meer mensen zien en horen. — Leo Vets 

Schitterende voorstelling! Een correcte visie op hoe het eraan toe ging/gaat in de wereld,  
jammer genoeg. En van acteertalenten gesproken: hoed af!!! — Hendrika Van der Plaetsen

“Zeker een aanrader! Sterke voorstelling met stuk voor stuk heel goede vertolkingen.  
Een voorstelling die inderdaad je mond geregeld doet openvallen!” — Nick Valcke



machete”, en plof!, daar is de angst opnieuw. 
Ik zit in Brussel heel vaak op de metro en  
van zodra er iets vreemds gebeurt, ben ik 
onmiddellijk waakzaam. 

We zijn een soort van naïviteit verloren. De 
manier van leven is veranderd. Je m’en fou,  
dat zit er nu meer in. Ik denk dat jongeren 
door de aanslagen meer het gevoel hebben  
dat ze hun woede kunnen tonen. Kijk naar  
de gevechten op het Muntplein onlangs. Er 
heerste daar een agressie die tot twee jaar 
geleden nog bedekt bleef. Sinds de aanslagen 
komt die veel makkelijker naar boven. Er zijn 
grenzen verlegd, volgens mij. En dat wil ik ook 
in de herneming van Oeps meer benadrukken.
Ik ben een paradoxale mens. Als je het hier 
beu bent, moet je vertrekken. Als je boos bent, 
ga dan. Maar langs de andere kant denk ik: 
hoe komt het dat die jongeren zo ver gaan? 
Wat kan ik daaraan doen? Ik snap hoe politie 
en politiek zich voelen, maar ik begrijp ook 
wat er in het hoofd van die jongeren om gaat.
Op het einde van mijn tekst zeg ik “dat we de 
geschiedenis van de twintigste eeuw moeten 
herschrijven en de moed moeten opbrengen 
om alle verhalen in elkaar te schuiven. Ook  
die van de zogenaamde verliezers, zij die 
gekoloniseerd werden, zij die ‘vertrappeld’  
en vernederd werden.” Misschien is dat 
inderdaad de oplossing, of toch het begin 
daarvan. Misschien moeten we de vaak 
verborgen geschiedenis gewoon open  
leggen, zoals we in Oeps proberen te doen.
Het hele verhaal van SykesPicot was 
bijvoorbeeld helemaal nieuw voor mij.  

Ik ben een Afrikaan, dus ik was altijd  
al boos om de Afrikaconferentie, maar  
door Oeps hoorde ik plots hoe we ook het 
MiddenOosten kapot gemaakt hebben.  
What the fuck? Ik kijk er anders door naar 
bepaalde oorlogen. Echt. ISstrijders zijn niet 
enkel varkens in een woestijn. ISstrijders  
zijn boos om wat er toen is gebeurd.  
In hun ogen zijn wij de terroristen.
Soms wandel ik over straat en hoor ik nog 
altijd een zin die Benjamin in zijn tekst zegt: 
“It’s all connected.” Oeps heeft me geleerd  
om anders naar de dingen te kijken. Niet  
1 op 1, want zo zit de wereld niet in elkaar.  
De samenleving is een paradox. Het is niet 
enkel goed of slecht. It’s all connected, baby.”

Ik heb niet vaak zin om een voorstelling nog  
eens te gaan zien, maar deze wil ik kost wat  
kost nog eens zien, Er zit zoveel in, stuk voor  
stuk, nieuwe invalshoeken, dat ik misschien  
nog niet alles mee heb… Straf!! — Lies Deschietere 

Een heel straf stuk en eigenlijk verplicht in te voeren  
voor alle 16plussers. — Ellen Preckler f oto’s © k u rt van d e r e l st



Tristero en BRONKS

‘Niks heeft zin’ zegt de dertienjarige  
Pierre Anthon aan het begin van  
een nieuw schooljaar. ‘Op het  
moment dat je geboren wordt,  
begin je al te sterven. Zo gaat het  
met alles.’ Pierre gaat van school  
af en brengt zijn dagen voortaan  
door in een pruimenboom. Zijn  
klasgenoten willen hem op andere  
gedachten brengen door stiekem  
een ‘berg van betekenis’ op te  
richten. Die zal bestaan uit wat  
voor elk van hen het dierbaarst is, 
en dat mogen ze in elkaars plaats 
bepalen. Het begint onschuldig,  
maar de gevraagde offers worden  
steeds extremer en wreder...
Een zwart sprookje over de zin  
van het leven voor iedereen die  
er nog op zoek naar is.

NIKS
Donker  
sprookje 
voor jongeren 
vanaf 14 jaar

Het messcherpe Niets (2000) van  
de Deense schrijfster Janne Teller  
werd al in 25 talen vertaald.  
Het controversiële boek ontving  
diverse onderscheidingen en  
prijzen wereldwijd en wordt gezien  
als een moderne klassieker.
 
tekst gebaseerd op 
 Niets van  

 Janne Teller
van en met Kristien De Proost  
 Youri Dirkx
vormgeving Marie Szersnovicz
cocreatie Mirjam Devriendt
lichtontwerp Harry Cole

Te zien in Theater Antigone
op donderdag 26 april om 20u15
gratis inleiding om 19u45
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Tristero en BRONKS

In het biologielokaal waren zes dingen die 
onze belangstelling hadden: het skelet dat  
we meneer Hansen noemden, de halve man 
met organen die je eruit kon halen, een 
schoolplaat van het vrouwelijk onderlichaam, 
een uitgedroogde en een beetje gebarsten 
schedel die de naam Hamlets handvol droeg, 
een opgezette steenmarter en de slang op 
sterk water. Van al deze bezienswaardigheden 
was de slang op sterk water het boeiendst  
en daarom was het voorstel van kleine  
Ingrid geniaal. 

Henrik was het daar niet mee eens. 
Vooral omdat de slang een cobra was die 

zijn vader pas na lange tijd en veel brieven en 
onderhandelingen had mogen toevoegen aan 
de collectie van de school. Het boeiende aan 
de slang was dat hij eng was en dat de koude 
rillingen over je rug liepen als je er toevallig 
naar keek. Met zijn vlekken die aan pre his
torische tekeningen deden denken en zijn 
dikke schubben lag hij onder in de glazen  
pot opgerold, zijn kop waakzaam omhoog,  

de geribbelde nek opgezwollen van woede, 
zodat het leek alsof de giftige speer elk 
moment uit zijn roze bek kon schieten. 

Niemand raakte de pot uit eigen  
beweging aan. 

Tenzij je er minstens tien kronen  
voor kreeg. 

Henrik hield dom en koppig vol dat  
de slang niets te zoeken had op de berg van 
betekenis. Maar daar kwam een eind aan 
toen Hussain in de pauze de pot met de  
slang boven het hoofd van Henrik hield  
(Ole betaalde de grap) en zei dat hij de  
pot tegen zijn kop kapot zou slaan als  
hij de slang niet snel naar de berg bracht. 

We waren allemaal ongeduldig en 
stonden erop dat het stante pede gebeurde. 
We keken ernaar uit om de berg af te  
hebben, zodat we Pierre Anthon de mond 
konden snoeren. De pruimen waren zo  
goed als rijp en Pierre Anthon spuugde  
nu kleverige pruimenpitten achter ons  
aan terwijl hij luidkeels praatjes maakte.

Fragment uit niets van Janne Teller 
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WEEK VAN DE 
VRIJWILLIGER

Iedereen vrijwilligt! 
Van 3 tot 11 maart vieren we onze vrijwilligers tijdens de Week van de Vrijwilliger.  
Daarom zetten we in deze editie van ons magazine alle vrijwilligers op een rij die het  
voorbije jaar kwamen helpen in Theater Antigone. We willen hen graag bedanken voor  
hun enthousiaste inzet: onze barmedewerkers, de inleiders, alle mensen die  
onze magazines helpen versturen, affiches of flyers verspreiden,  
iedereen die mee zijn schouders zet onder onze  
voorstellingen en evenementen.



Saimir Aliaj, Aram Arzaroni, Hanne Ballois,  
Elise Bolsius, Joost Bonte, Henk Bourgeois, 
Geoffrey Bosquart, Michiel Breye, Paul Breye, 
Liliane Calland, Machteld Cambier, JeanPierre 
Coorevits, Lore Coucke, Romain Coussement, 
Bianca Cricler, Cédric Cuvereau, Fran 
Debrouwere, Nele Degezelle, Bea Delva,  
Liesbet Delvoye, Thomas Den Hert, Valerie 
Depraetere, Roel Deschuytter, Axel Desmet, 
Dimitrie Devisch, Jakob Devloo, Nele Devos, 
Laura Dewitte, Emilie Dewitte, Leonte Dragos, 
Deirdre Duquesnoy, Mirthe Duquesnoy, Hilde 
Duyck, Maarten Francois, René Frère, Leen 
Glorieux, Ruth Goethals, Tristan Gordier, Amélie 
Godefroidt, Maxim Hellyn, Jade Huysentruyt, 
Freddy Knockaert, Piet Lareu, Arno Maddelein, 
Regine Mores, Seds Movsiyan, Jakub Nosek,  
Zoë Nuitten, Martine Nuytten, Hanne Nuyttens, 
Leen Putman, Christophe Ringaert, Sarah  
Roels, Sam Slambrouck, Els Speybroeck, Nick 
Speybroeck, Kayleigh Spriet, Philip Strobbe, Suna 
Taslidere, Silke Thorrez, Katy Thiriaux, Hannah 
Tilquin, Liesbet Tyvaert, Myriam Vancraeynest, 
Dirk Vandenberghe, Rik Vanessche, Anneke Van 
Hauwaert, Paul Vanhauwaert, Nele Vanoost,  
Jonas Vanooteghem, Maarten Vantrigt, Melanie 
Verbeke, Caroline Verhaeghe, Hanne Verheust, 
Sofie Verheust, Tine Verheust, Ruth Verkest, 
Astrid Verplancke, Helena Verplancke, Pieter 
Verplancke, Ann Sofie Viaene, en iedereen die  
we misschien vergeten (al denken we van niet).



TOON
MOMENT 
ROOTS18

In het ROOTSproject gaan verschillende partners uit Kortrijk aan de slag 
met meer dan 165 jongeren uit de OKANklassen. 
Gedurende negen weken dompelen we hen onder 

in verschillende disciplines.  
Ze maken op die manier kennis met 
verschillende organisaties en wij zijn  
er met Theater Antigone één van. 

Negen disciplines
Dans, theater, beeldende kunst, muziek,  
film, sport: het passeert allemaal de revue. 

De leerlingen kiezen na negen weken proeven en proberen 
uiteindelijk 1 discipline waarin ze zich gedurende een  
week verder verdiepen. Bij ons geeft theatermaker Pascal 
Buyse negen weken lang een introductieworkshop rond 
theater. Hij begeleidt vervolgens de eindweek waarin hij 
intensiever aan de slag gaat met een groepje jongeren  
en een toonmoment maakt.

Gratis toonmoment  
in Budascoop
Het resultaat van die boeiende trajecten zie je 
op vrijdag 23 maart om 19u in de Budascoop. 

Dan zijn er gratis toonmomenten van de verschillende 
disciplines. De jongeren boksen voor jullie tentoonstellingen  
in elkaar, ze spelen een korte voorstelling, en er is video  
en muziek.

Reserveren voor het toonmoment is aangewezen en kan via www.budakortrijk.be.

Het ROOTSproject  
is mogelijk dankzij  
Buda Kunstencentrum,  
Conservatorium, KASK,  
Museum X, Passerelle,  
Quindo vzw, Schouwburg  
Kortrijk, Sport Kortrijk,  
Texture Museum over Leie  
en Vlas, Theater Antigone,  
De Unie der Zorgelozen,  
Groep INTRO vzw,  
Stad Kortrijk, OKAN VTI,  
OKAN Drie Hofsteden. 
Met dank aan sponsors  
CERA, Cultuurkuur,  
Vlaanderen. 



… repeteren we drie keer per week voor  
onze nieuwe sociaalartistieke voorstelling 

Het uitroepteken 
maakt een punt. 

Elke zaterdag komen onze twee regisseurs Marlies Tack en Michaël  
Vandewalle samen met alle spelers. Dat zijn er opnieuw meer dan 30 dit jaar.  
Op dinsdag en donderdag repeteren ze in kleinere groepen en gaan ze dieper  
in op tekst en filmmateriaal rond het thema van de voorstelling. 

… gingen we aan de slag met de
oude decors van Woody en Zeven 
manieren om een vis te vangen.  
Met isolatiemateriaal, planken  
en zelfs een oud stuk rode loper 
toverden we een ruimte boven  
onze loge en speelzaal om tot 

een lichtrijke vergaderzaal. 
Bovendien verhuizen we in de komende weken  
en maanden ook ons uitgebreide archief naar  
die nieuwe ruimte. 

… staan onze  
artistiek leider  
Jos Verbist  
en regisseur  
Michaël  
Vandewalle  
samen op de  
planken. Op  
vrijdag 9 maart  
zie je hen aan  
het werk op  
de woordroute  
van het jaarlijkse 
Woordfestival

memento. 
Je kan daarvoor 
inschrijven via  
de website van  
Stad Kortrijk:  
www.kortrijk.be/
memento 

… houden we op  
donderdag 26 april  

onze jaarlijkse infoavond  
voor leerkrachten.  
Tijdens die avond  
ontdekken zij ons

 aanbod voor 
scholen 

voor het seizoen 2018/2019.  
Daarna kijken ze naar  

de voorstelling Niks.  
Ben jij leerkracht en wil  
je er ook graag bij zijn?  

Mail naar liesbeth@antigone.be 

… verwelkomen we in de 
komende maanden drie

nieuwe gezichten. 
Studente sociaalcultureel werk  
Ira Geldhof is net gestart met  
haar stage bij het sociaalartistiek  
project Het uitroepteken maakt  
een punt en studente communicatie
management Ilse Maes komt onze  
collega Ruth Desmit versterken.
Tot slot zal Silke Bomberna  
collega Simon Monbaliu vervangen  
tot het einde van het seizoen.  
Hij trekt 3 maanden naar Zambia  
om te werken voor een lokale ngo.

… is onze vaste 

scenograaf Giovani 
Vanhoenacker de wereld van  

de freelancers ingedoken.  
Sinds midden februari is  

hij niet meer vast in dienst  
bij Theater Antigone, maar  

zal hij zijn creativiteit ook  
op andere gezelschappen  

loslaten. Maar niet getreurd:  
ook bij ons zal hij nog bij veel  
voorstellingen betrokken zijn.



vormgeving: 
dooreman
tekeningen: 
nicolas marichal
v.u.: nancy vanoverbeke 
rekollettenstraat 20 
8500 kortrijk

Alle voorstellingen vinden plaats in Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk, tenzij anders vermeld. 

Alle info en reservaties 056/24 08 87 (kantooruren) of via www.antigone.be
tickets: € 13 | € 10 (–26, +65, groepen >10, lerarenkaart, open doekleden) tenzij anders vermeld

 secretariaat  Voorstellingen
 oVerleiestraat 41 oVerleiestraat 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. 
sponsor is digitalmind.

Je kan in Theater Antigone niet alleen naar  
voorstellingen komen kijken, we geven je ook  
de kans om zelf actief aan de slag te gaan.  
Bijvoorbeeld in onze workshops. Binnenkort 
hebben we er opnieuw twee op het programma: 
soundscape en scenografie. Kort gezegd: 

je leert muziek maken 
of een decor ontwerpen  
voor een voorstelling.

Ben jij een handige Harry of heb je een  
oor voor goeie muziek en geluid? Dan  
kan je op dinsdag 13 en 20 maart je ei  
kwijt bij ons. Onze geluidsontwerper 

niels Vanherpe en decorbouwer  
Giovani Vanhoenacker nemen je in 

twee afzonderlijke workshops mee  
in hun werkveld. Twee avonden  
leren ze jou de kneepjes van hun vak  
en daarna kijken jullie samen naar  
de voorstelling Oeps, waarvoor zij  
het geluid en decor hebben gemaakt. 

WORKSHOP 
SOUNDSCAPE EN 
SCENOGRAFIE

Je kan deelnemen aan  
1 van de twee workshops,  
want ze vinden plaats  
op dezelfde momenten.
Op dinsdag 13  
en dinsdag 20 maart  
van 18.30u tot 21.30u
Prijs: 20 euro (ticket  
voor de voorstelling Oeps  
is inbegrepen in die prijs)

Inschrijven kan op onze website www.antigone.be


