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BESTE THEATERLIEFHEBBER,
“Bij Theater Antigone staan er altijd
zoveel goeie jonge mensen op de scène.
We kennen hen niet,
niet van TV,
nergens van eigenlijk,
… waar halen jullie die toch vandaan?”
Dat kregen we de laatste jaren dikwijls te horen.
Inderdaad. Wij geven graag kansen
aan getalenteerde jonge mensen.
En we zijn erg blij wanneer u, ons publiek,
dat verse talent komt ontdekken.

(3)

DIERBAAR
PUBLIEK
Wij kunnen terugblikken op
een fantastisch theaterseizoen.
En met nog meer animo kijken
we uit naar het volgende.
Het belooft weer boeiend, fris
en subliem te worden.

Eerst en vooral mogen wij ons verheugen
op de selectie van de Franstalige versie
van Bekdichtzitstil! op het belangrijke
internationale jeugdtheaterfestival
van Huy: Taistoibougepas!
Verder brengen we drie nieuwe creaties:
Woestzoeker, Cerebriraptor en Coupe familiale.
We beleven de herneming van Nachtasiel in eigen huis en in Théâtre
National. Ook staat Lanterna Magica, de prachtige voorstelling die Michaël
Vandewalle maakte met een handvol enthousiaste jongeren,
opnieuw in Theater Antigone én gaat de voorstelling op tournee.
Met Woestzoeker zetten we ons verhaal met Theater Artemis verder. Raven Ruëll
en Jan Sobrie, de auteurs van Bekdichtzitstil, schrijven ook dit keer de tekst.
Cerebriraptor wordt gemaakt door Aurélie Di Marino, een jonge theatermaakster
die omringd wordt door een kleine, talentvolle bende.
In november organiseren we een nieuwe editie van Futur Liquide,
ons 3-daags theaterfestival waarbij we een aantal gevestigde waarden
presenteren in combinatie met een nieuwe aanstormende jonge garde.
Naast onze eigen producties hebben we voor u een hele resem belangrijke
gastvoorstellingen geselecteerd: van Mich Walschaerts en Ineke Nijssen,
ARSENAAL/LAZARUS, Action Zoo Humain, BRONKS, Kopergietery, Abattoir
Fermé, deschonecompagnie, Tom Van Dyck, De Kolonie, Theatermakery Het
Eenzame Westen, Mokhallad Rasem, Het Kwartier/fABULEUS tot Kloppend Hert.
Hopelijk zit u, net als wij, al te trappelen van nieuwsgierigheid.
Tijdig reserveren blijft de boodschap.
Nog een laatste nieuwtje: dit seizoen richten we de Vrienden van Theater
Antigone op, een groep mensen die onze werking, ons sociaal-artistiek
project in het bijzonder, helpen ondersteunen. Je kan onze Vriend worden
door maandelijks, jaarlijks of eenmalig een bijdrage te schenken.
Wij heten u in elk geval graag van harte welkom.
Namens het Theater Antigone-team
Jos Verbist
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KALENDER 2018-19

S E PTE M B E R
vr 14 LANTE R NA MAG ICA . Theater Antigone, De Spil en CC Wevelgem ( p. 6 )

za 15 Lanterna Magica
zo 16 Lanterna Magica
vr 28 ZON DE R U . Mich Walschaerts & Ineke Nijssen ( p. 8 )
OKTOB E R

wo
do
vr
za
ma
do
vr
NOVE M B E R
do
vr
wo
do

vr
vr
za
za
zo
zo
zo
zo

17 WOESTZOE KE R . Theater Antigone, Theater Artemis ( p. 11)
18 Woestzoeker
18 Woestzoeker
20 Woestzoeker
29 TH EATE R KAM P voor 17- tot 18-jarigen ( p. 9 )
30 Theaterkamp
31 Theaterkamp
1
2
7
8

Theaterkamp
Theaterkamp
NACHTAS I E L . Theater Antigone en Théâtre National ( p. 12 )
Nachtasiel

16
16
17
17
18
18
18
18

FUTU R LIQU I DE
DR E K . Maja Westerveld, Abattoir Fermée, Nona ( p. 15 )
G E Z EG E N D Z IJ . Pascale Platel ( p. 16)
S LACHTI NG E . Theatermakery Het Eenzame Westen ( p. 17 )
M E DUSA . RITCS, Abattoir Fermé, kunstencentrum nona ( p. 18 )
B U Z Z . Kopergietery & ARSENAAL/LAZARUS ( p. 19 )
ANOTH E R ON E . Maxim Storms & Lobke Leirens ( p. 20 )
M ET DE NACHT . Marlies Tack & Michaël Vandewalle ( p. 21)
KU NSTDAG VOOR KI N DE R E N .
workshops voor 8- tot 12-jarigen ( p. 21 )

vr 30 ROM PS LOM P .ARSENAAL/LAZARUS ( p. 22 )
DECE M B E R
vr 7 M EVROUW BOB . De Kolonie, HERMESensemble ( p. 23 )
JAN UAR I
do 10 CE R E B R I RAPTOR . Theater Antigone, De Grote Post, C-TAKT,
d e t h e a t e r m a k e r ( p. 24 )
vr 11 Cerebriraptor
za 12 Cerebriraptor
zo 13 Cerebriraptor
do 31 DON J UAN . DESCHONECOMPAGNIE ( p. 26 )
FE B R UAR I
vr 8 Z I E LZOE KE RS . Theater Malpertuis, TONEELHUIS ( p. 27 )
do 14 AM N ES(T)I E . Action Zoo Humain, Les Ballets C de la B ( p. 28 )
vr 15 Amnes(t)ie
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H ET PU I N VAN E DE N . Het Kwartier,
fABULEUS ( p. 29 )

6

WOESTE ZOE KE RS WOR KS HOP voor 8- tot 10-jarigen ( p. 30 )

Woeste zoekers workshop
Woeste zoekers workshop
8 WOESTZOE KE R . Theater Antigone, Theater Artemis ( p. 11 )
17 H ET B E EST I N U . Toespijs ( p. 31 )
27 B E LG IË ON DE RTITE LD . BRONKS ( p. 32 )
7
8

8

TH EATE R KAM P 1 voor 14- tot 16-jarigen ( p. 33 )

9 Theaterkamp 1
10 Theaterkamp 1
11
12
15
16
17
18
19
29
30

Theaterkamp 1
Theaterkamp 1
TH EATE R KAM P 2 voor 14- tot 16-jarigen ( p. 33 )
Theaterkamp 2
Theaterkamp 2
Theaterkamp 2
Theaterkamp 2
STU DIO S H E H RAZADE . Kloppend Hert ( p. 34 )
Studio Shehrazade

9
10
11
17
18
19
23
24
25

COU PE FAM I LIALE . Theater Antigone en De Bolster
Coupe familiale
Coupe familiale
Coupe familiale
Coupe familiale
Coupe familiale
Coupe familiale
Coupe familiale
Coupe familiale

19
20
21
22
23
26
27
28
29
30

TH EATE R KAM P 1 voor 11- tot 13-jarigen ( p. 35 )
Theaterkamp 1
Theaterkamp 1
Theaterkamp 1
Theaterkamp 1
TH EATE R KAM P 2 voor 11- tot 13-jarigen ( p. 35 )
Theaterkamp 2
Theaterkamp 2
Theaterkamp 2
Theaterkamp 2

( p. 36 )

Onze eigen
voorstellingen gaan
daarnaast vaak op
TOU R N E E door
België en Nederland.
Voor de precieze
speeldata en locaties
kan je terecht bij
de pagina’s over
LANTE R NA
MAG ICA ( p. 6 ),
WOESTZOE KE R ( p. 11 ) en
CE R E B R I RAPTOR ( p. 24 ).
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Theater Antigone, De Spil, CC Wevelgem

LANTERNA
MAGICA
Kent ge dat:
wolken in uw hoofd
schuim op uw lippen
zout op uw wangen
en uw oren vol wind?
Ge probeert dat te begrijpen
waarom ze geven en ze nemen
waarom ze komen en ze gaan
elke dag opnieuw.
Wél: die zee zit in zijn kop
hij wil haar evenaren
en breedbeeld projecteren
hij wil haar overtreffen
en het liefst nog in 3D.
Hij wil haar overmeesteren
begrijpen en bevatten
zij, ze zal verbleken
en hij heeft ze getemd.

Het jongerenproject
duikt in de
magische wereld
van de zee

In Lanterna Magica duikt regisseur
Michaël Vandewalle samen met
zeven enthousiaste jongeren in
de betoverende wereld van de zee.
Ze laten zich daarbij inspireren
door het werk van filmpionier
Georges Méliès en brengen een
magische en visuele voorstelling.
Na een succesvolle première en een
warm onthaalde voorstellingsreeks vorig
seizoen, hernemen we nu de voorstelling.
tekst en regie

Michaël Vandewalle
spel

Maarten Degezelle,
Robbe Dhulster,
Kate Dejonckheere,
Famke Struyve,
Tine Verheust,
Elien Vervaet,
Virginie Wullens
met de steun van

Provincie West-Vlaanderen

Te zien in Theater Antigone
op vr 14 en za 15 september om 20u15
en zo 16 september om 15u
gratis inleiding een halfuur voor de voorstelling

10+

op tournee:
20 . 09 Moorsele OC De Stekke
23 . 10 Roeselare De Spil

T I P S Laat je inspireren door de frisse blik van andere jonge theatermakers en blader door
naar Medusa (p. 18). Op zoek naar meer voorstellingen voor jongeren? Het puin van Eden
is een verrassende voorstelling vanaf 10 jaar over vriendschap en fantasie (p. 29).
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Mich Walschaerts & Ineke Nijssen

ZONDER U

Een muzikaalcabareteske en bij
de strot pakkende
voorstelling

Hij heeft in de garage een verrassing gebouwd, voor haar.
Zij komt terug van zakenreis.
Hij wacht.
Zij komt aan in Zaventem. 22 maart 2016.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij hoort een verschrikkelijke knal. En nog één.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij zit vast. Chaos, geen taxi’s.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage… en krijgt honger.
Zij vindt eindelijk een bus.
Hij gooit een kerstomaatje op en vangt het met open mond.
Zij is bijna thuis.
Hij krijgt geen adem.
Zij stapt het huis in, ziet op de keukentafel een briefje:
“Kom naar de garage. Nu.”
Zonder u gaat over stom noodlottig toeval, over afscheid nemen, over loslaten.
Over een koppel dat met hun speciaal gebouwde tweepersoons-mobilbike een jaar
lang de wereld rondreist. Hij is dood, dat wel. Maar hij reist mee. Gewoon.
Zwaar? Niet echt. Er zal gelachen worden. Veel. Maar ook geweend. Een beetje.
F OTO © T H O M A S D H A N E N S

van en met
coaching
decor
techniek

Mich Walschaerts
& Ineke Nijssen
Frans Van der Aa
Kris van Oudenhove
Koen Bellens,
Ivan Vermorgen

Te zien in Theater Antigone
op vr 28 september om 20u15
gratis inleiding om 19u45

12+

T I P S Ook in Another One vindt een ontroerend koppel sterkte bij elkaar (p. 20). We hebben dit seizoen
nog andere bekende koppen op onze scène. Tom Van Dyck brengt in maart Het beest in u (p. 31).
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voor 17- tot 18-jarigen

HERFSTVAKANTIE
KAMP

Axel, 17 jaar

F OTO © L U C D E P R E I T E R E

Ik heb Theater Antigone heel
toevallig leren kennen via een
folder. Ik heb mij ingeschreven
voor een theaterkamp en voelde
mij hier meteen thuis. Vorig jaar
speelde ik al voor de vierde keer
mee. De eerste editie was voor
mij de spannendste, want toen
was theater spelen nog onbekend
terrein. De leukste momenten
zijn die waarop we samenzitten
met de twee regisseurs over de
aanpak van het stuk. Dan voel je
bij iedereen dezelfde passie en
vallen de puzzelstukken op hun
plaats. Tijdens de repetities,
op het podium of backstage:
we kunnen echt onszelf zijn bij
elkaar en dat is heel tof. In zo’n
open sfeer maak je heel snel
vrienden. We spreken ook buiten
de theaterweek af, bijvoorbeeld
om samen naar het toonmoment
van een ander theaterkamp te
gaan. En een tijdje geleden vroeg
Liesbeth van Theater Antigone
mij of ik interesse had om
barvrijwilliger te worden, dus
sindsdien vind je mij ook achter
de bar tijdens de voorstellingen.

Net als ieder jaar organiseren we in de herfstvakantie
een theaterkamp voor 17- en 18-jarigen. Je leert er
improviseren en acteren door samen op enkele dagen
tijd een mooie voorstelling in elkaar te boksen.
De groep is kleiner dan de andere vakantiekampen,
waardoor we nog meer op spel kunnen werken.
Geen saaie cursus dus, maar een week lang zelf op de
planken staan en werken met een gedreven regisseur.
Het herfstvakantiekamp vindt plaats
van ma 29 oktober t.e.m. vr 2 november
op vr 2 november is er een gratis toonmoment
inschrijven kan via de website.
°2001-2002
Prijs: € 90*
(*mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
kunnen een korting aanvragen bij vertoon van hun UiTpas)

Meer info: liesbeth@antigone.be
of 056 24 08 87
Meer vakantiekampen?
Voor een overzicht van alle vakantiekampen kan je terecht op p. 43.
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T I P S Raven Ruëll maakte ook de voorstelling Nachtasiel, die we dit jaar hernemen (p. 12).
Ook in Het puin van Eden gaan jonge mensen op zoek naar hun plaats in de wereld (p. 29).
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Theater Antigone & Theater Artemis

WOESTZOEKER
Een bitterzoete
maar vrolijke, van de pot
gerukte voorstelling
over sociale ongelijkheid

In het begin viel het nog wel mee.
Dan waren het alleen nog maar
onze spullen die kleiner werden.
De tafel, de zetel, de televisie.
Maar daarna begon ook het bed
waarin we sliepen te krimpen.
En even later werden ook alle lampen zo klein dat ze amper nog licht gaven
en begon iedereen dus tegen elkaar aan te botsen. Toen hadden we er echt genoeg van.
En opeens waren op een dag ook papa en mama een heel stevig stukje gekrompen.
Toen was het hek helemaal van de dam.
We werden wilde detectives. Niet omdat we dat wilden, maar omdat
het niet anders kon.
Woestzoeker is een voorstelling over
hoe een groeiende sociale ongelijkheid
nu ook het onderwijs begint aan te tasten.
Een bende losgeslagen detectives trekt
hartstochtelijk ten strijde tegen een
vijand waarvan iedereen zegt dat hij
niet te kloppen is.
Of hoe vaders en moeders zich compleet
te pletter werken, maar desondanks blijven
krimpen. Zo hard krimpen tot ze op een dag
niet meer te zien zijn met het blote oog.

Te zien in Theater Antigone
op wo 17, do 18, vr 19 en za 20 oktober
en op vr 8 maart om 19u30
gratis inleiding om 19u

op tournee:
26 . 10 Sint-Niklaas CC Sint-Niklaas
29 . 10 Turnhout De Warande
31 . 10 Oostende De Grote Post
1 . 11
Heist-op-den-Berg CC Zwaneberg
11 . 11
Gent Kopergietery
14 . 11
Maasmechelen CC Maasmechelen
16 . 11
Dilbeek CC Westrand
17 . 11
Bilzen CC De Kimpel
Na het hyperkinetische Bekdichtzitstil
9 . 12 Brussel BRONKS
(2014) schrijven Raven Ruëll en Jan Sobrie
23 . 01 Genk C-Mine
opnieuw een lofzang op het roekeloze en
17 . 02 Aalst CC De Werf
losbandige kind dat anders is. Over een
24 . 02 Antwerpen De Studio
Woestzoeker is ook te zien in Nederland:
aantal jonge, bijzonder woeste zoekers die
11-13.
01
’s-Hertogenbosch Verkadefabriek
naarstig tegen de stroom in zwemmen.
18
.
01
Delft De Theater De Veste
Want tegen de stroom in heeft wel degelijk zin.
19 . 01 Utrecht Stadsschouwburg
20 . 01 Haarlem Toneelschuur
26 . 01 Tilburg Tilburg (o.v.)
tekst Raven Ruëll,
8+
1-2 . 02 Amsterdam De Krakeling
Jan Sobrie
9 . 02 Rotterdam Maaspodium
regie Raven Ruëll
15 . 02 Den Haag Het Nationale Theater
19 . 02 Groningen Grand Theatre
spel Dries Notelteirs,

Sophie Warnant, e.a.
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Theater Antigone & Théâtre National

NACHTASIEL

Een aanklacht
tegen armoede
vandaag,
gebaseerd op
de klassieker van
Maxim Gorki

In 1902 schreef Maxim Gorki zijn eerste theaterstuk
Na Dje, wat letterlijk ‘op de bodem’ betekent. Met een
diep doorvoeld mededogen portretteert hij daarin de
verschoppelingen en de outcasts, zwervers en asocialen.
Hij maakte een bijzonder tegendraads en verschroeiend
toneelstuk waarin hij toont hoe verworpenen der aarde
zich vol hoop en wanhoop een weg proberen te banen
in de onderbuik van een grootstad.

Op scène staan maar liefst
14 acteurs en actrices, zowel
Nederlandstalige als Franstalige
spelers, grote namen en studenten.
Met onder meer Tania Van der
Sanden, David Dermez, Jos Verbist,
Sophie Warnant, Benjamin
Op de Beeck en Eléna Doratiotto.

Nu, zo’n 115 jaar nadat Gorki Nachtasiel schreef, kent
onze maatschappij nog steeds die verschoppelingen.
Regisseur Raven Ruëll wil begrijpen wat armoede
doet met een mens, en voert dit repertoirestuk op als
een ontzettend intens sociaal drama. In de handen
van Theater Antigone wordt Nachtasiel meer dan
repertoiretheater. Het is een vlammende aanklacht
tegen de vernietigende gevolgen van de neoliberale
pletwals waarin we (over)leven, een sociale studie,
een inkijk in een opvangcentrum. Een noodzakelijke
oefening in empathie.

productie

“Je verveelt je geen moment. Nachtasiel is twee
beklemmende uren vol ruw geënsceneerde en
prachtig gespeelde ellende.”
Focus Knack
“Een terecht ongemakkelijke voorstelling die ons
tierend, huilend en zuipend een geweten schopt.”
De Standaard
“Dagdagelijkse ellende zonder opschoning.
Dat gaat als toeschouwer onder je lijf kruipen.”
De Morgen

Theater Antigone &
Théâtre National de Bruxelles
tekst

Maxim Gorki
regie

Raven Ruëll
spel

Tania Van der Sanden,
David Dermez,
Jos Verbist,
Peter Monsaert,
Soufiane Chilah,
Benjamin Op de Beeck,
Sophie Warnant,
Eléna Doratiotto,
Laura Sépul,
Anthony Foladore,
Thijs Lambert,
Valentina Toth,
Samuel Van Der Zwalmen
en Fiona Willemaers
beeld

Peter Monsaert
scenografie

Giovani Vanhoenacker
geluidsontwerp

Niels Vanherpe
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Te zien in
Theater Antigone
op wo 7 en do 8
november om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Nachtasiel is ook te zien in
Théâtre National in Brussel
op di 20 november en van
do 22 t.e.m. za 24 november
om 20u15, wo 21 november
om 19u30 en zo 25 november
om 15u.

T I P S Hou je van voorstellingen met maatschappelijke thema’s? Dan is Amnes(t)ie iets voor jou (p. 28).
Wil je meer zien van Theater Antigone? Ga dan zeker ook kijken naar onze sociaal-artistieke
voorstelling Coupe familiale (p. 36).
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FUTUR
LIQUIDE

Futur Liquide vindt plaats
in Theater Antigone op
vrijdag 16, zaterdag 17 en
zondag 18 november 2018.

We organiseren dit seizoen opnieuw ons

DRIEDAAGS FESTIVAL
FUTUR LIQUIDE.

In november zetten we onze deuren
open voor drie dagen vol theaterplezier.
Met vaste waarden of beginnende regisseurs,
avondvoorstellingen of toonmomenten.
We creëren een ware festivalsfeer, waarbij
elke hoek en kant van onze ruimte wordt
ingenomen. Iedere dag programmeren we
twee avond- of namiddagvoorstellingen,
waartussen je gratis kan genieten van toonmomenten van theaterstudenten, muziek,
workshops en nog veel meer. Of je kan je
natuurlijk ook gewoon in onze foyer nestelen
om iets lekkers te eten of drinken.
Het aanbod van Futur Liquide wordt de komende weken en maanden nog uitgebreid,
maar we selecteerden nu al enkele fantastische voorstellingen waarover je op de volgende
pagina’s alles ontdekt. Hou binnenkort ook onze website, Facebookpagina en ons magazine
in de gaten voor een update van het programma.
vr 16.11 20u00
21u30
za 17.11 18u00
21u30
zo 18.11 10u00
12u30
15u00
18u00

Drek — Maja Westerveld, Abattoir Fermé, kunstencentrum nona (p. 15)
Gezegend zij — Pascale Platel (p. 16)
Slachtinge — Theatermakery Het Eenzame Westen (p. 17)
Medusa — RITCS, Abattoir Fermé, kunstencentrum nona (p. 18)
Met de nacht (8+) — Marlies Tack & Michaël Vandewalle (p. 21)
Kunstendag voor kinderen workshop 1 (p. 21)
Met de nacht (8+) — Marlies Tack & Michaël Vandewalle (p. 21)
Kunstendag voor kinderen workshop 2 (p. 21)
Buzz — Kopergietery, ARSENAAL/LAZARUS (p. 19)
Another One — Maxim Storms & Lobke Leirens (p. 20)
Workshop illustratie met huistekenaar Nicolas Marichal (p. 44)
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PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA
vrijdag 16 november — 20u

Maja Westerveld, Abattoir Fermé, kunstencentrum nona

DREK

Een razendsnelle
monoloog door
een thirtysomething
met beide hakken stevig in de drek
van de actualiteit

tekst, spel en regie

Maja Westerveld
begeleiding

Abattoir Fermé
decor en licht

Sven Van Kuijk
techniek

Thomas Vermaercke
’s Nachts ben ik naar een Ikeafiliaal gegaan en daar heb ik mijn leven nagespeeld
in een modelwoning. Ik speelde dat al mijn spullen een vaste plek hadden
en dat mijn bed was opgemaakt.
Voor ik ging slapen ben ik in een bad gaan liggen maar er kwam geen water
uit de kraan dus toen heb ik me maar weer aangekleed.
De volgende dag ben ik naar mijn huis
gegaan om te kijken naar de vrouw die
sinds kort aan mijn keukentafel zit.
Met twee dezelfde sokken aan en
een kopje cappuccino.
Ik wilde weleens weten hoe ze het er
vanaf brengt in de eenentwintigste eeuw.
Nou. Ik moet zeggen. Niet slecht.

T I P S Ook Cerebriraptor van jonge maakster Aurélie Di Marino
wordt een freakshow van het alledaagse (p. 24).
Wil je meer zien van Abattoir Fermé en kunstencentrum nona?
Op ons theaterfestival Futur Liquide spelen ze ook hun voorstelling Medusa (p. 18).

F OTO © ST E F L E R N O U S

Het is de belangrijkste dag uit het leven
van Mevrouw. Straks wordt haar
Document, een handleiding voor het
Bestaan, feestelijk voorgesteld.
“Zal je net zien”, denkt Mevrouw als ze,
uitgerekend vandaag, lang na de wekker
wakker wordt. Ze probeert de schade in te
halen, maar de dag, de wereld, de hele
kosmos is al begonnen zonder haar. Met
lede ogen ziet ze toe hoe haar plek is
ingenomen door een net iets slankere
versie van zichzelf. Met net iets vollere
borsten. Die vol overgave van háár
leven geniet.

Schrijfster en theatermaakster
Maja Westerveld (1985) is
gefascineerd door enkelingen,
zonderlingen en het bijzondere van
het doodnormale. Ze houdt van
mensen die consequent net onder
de melodie zingen, die klein maar
dapper uren door supermarkten
dwalen en onverrichter zake
huiswaarts keren, en om de andere
week op een verkeerde trein
stappen. Meestal een
internationale.
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PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA
vrijdag 16 november — 21u30

Pascale Platel

GEZEGEND ZIJ

Ik herinner mij — Jezus moet zo een jaar of 12 geweest zijn —
en we waren samen, we, t.t.z., Jezus, Moeke Maria, Jozef,
mijne man Zacharias, mijne zoon Johannes De Doper,
ik en nog enkele vrienden naar het Feest van het Lam in
Jeruzalem geweest.
En ineens — we gingen juist terug naar huis vertrekken —
merkte iemand op dat Jezus verdwenen was.
Iedereen begon direct te zoeken, maar Jezus was in geen
velden of wegen te bespeuren en op het water was hij
ook al niet.
Na drie (!) dagen had Maria uiteindelijk het lumineuze idee
om ook eens in de tempel te gaan kijken en — ik zie nog altijd
dat beeld voor mij —
Jezus die daar in die tempel op zijn gemak met zijn poep
op het altaar zit en rond hem zeker 20 schriftgeleerden.
“Maar Jezus toch!”, riep Maria, “We waren ik weet niet hoe
ongerust! We zijn u al drie dagen aan het zoeken!”
En zo zei Jezus:
“Maar mama toch, ik ben hier gewoon wat aan het praten en
ten andere, waarom hebben jullie mij gezocht? Waar zou ik
anders zijn dan in het huis van mijn Vader?”
En ik dacht “Ai, dat moet hard aankomen bij Jozef.”

Het
evangelie
volgens
Pascale

In Gezegend zij vertelt
Pascale Platel de
levensloop van Jezus
Christus vanuit het
oogpunt van tante
Elisabeth, de moeder
van Johannes de Doper.
Platel vertelt het
verhaal vol humor en
kwinkslagen. Ze laat je
gieren van het lachen,
maar evenzeer ontroert
ze je tot tranen toe.

Elizabeth 3: 41 — 52
F OT O © P H I L E D E P R E Z

Pascale Platel
Mieke Versyp
bewegingsadvies Marie De Corte
coaching
Patrick Jordens
met dank aan
Kopergietery Gent
tekst en spel

dramaturgie

T I P S In België ondertiteld brengen vijf acteurs ook een hilarisch theaterportret, maar dan
over de absurditeit van ons land. (p. 32). Meer werk zien van straffe madammen?
Mis dan zeker Mevrouw Bob met Tania Van der Sanden niet (p. 23).
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FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE
zaterdag 17 november — 18u
Wanneer een elfjarig jongetje een
ander met een stok twee tanden
uit de mond slaat én daarbij
geen berouw toont, moeten de
volwassenen praten. Dat vinden
de ouders van het slachtoffer.
Dus komen de twee koppels samen
om de dingen uit te praten en op
een beschaafde manier te zoeken
naar oplossingen.

Een formaliteit. Ze zijn immers
ruimdenkende, fatsoenlijke mensen.
Politiek correct ook. En verstandig.
De glazen worden voller en weer leger en
de gezelligheid slaat gauw om. Wanneer
de situatie volledig escaleert, lijkt
beschaving ver te zoeken en wordt de
menselijkheid wel erg stevig gerelativeerd.
Kleine, menselijke drama’s lopen uit in
hilarische, bitterzoete taferelen.

tekst

Yasmina Reza
hertaling

Marc Verkeyn
regie

Yahya Terryn
dramaturgie

Annelies Vancraeynest
spel

Maaike Cafmeyer,
Lien De Graeve,
Mathias Sercu
en Tom Ternest
kostuum

Anne Demeere
decor

Giovani Vanhoenacker
techniek

F OTO © E L S C O P P E N S

Bram Vandeghinste

Theatermakery Het Eenzame Westen

Messcherpe
dialogen en
vuistharde
humor met
o.a. Maaike Cafmeyer en
Mathias Sercu, uiteraard
in het West-Vlaams

SLACHTINGE

T I P S Wil je meer bijzondere decors zien? Dan is de voorstelling Zonder u
met zijn spectaculaire mobilbike iets voor jou (p. 8).
Ook onze eigen voorstelling Woestzoeker legt spanningen binnen het gezin bloot (p. 9).
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PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA
zaterdag 17 november — 21u30

RITCS, Abattoir Fermé, kunstencentrum nona

MEDUSA

996, 997, 998Het is hier zo koud.
Ik leef in een land waar de zon
nooit schijnt.
Met geld en minnaars te branden maar
’k verveel mij.
Ik bid de goden om verlossing
da’s al dat ik doe: bidden
en mijn haren kammen.
-999, 1000.

Mythisch
wraakverhaal
met de ultieme
bad hairday
tot gevolg

Het Brusselse RITCS, Abattoir Fermé en het
Mechelse kunstencentrum nona onderhouden
al meer dan tien jaar een stevige samenwerking
tussen school, gezelschap en kunstencentrum,
waarbij talent-in-opleiding intensief in
contact komt met de professionele praktijk.
Na onder meer Lizzie Borden (2013) en
Bakxai (2015) maken de Masterstudenten
Spel en Podiumtechniek ook volgend jaar een
professionele voorstelling onder begeleiding
van Abattoir Fermé: Medusa. Tijdens dat
proces doorlopen ze alle stappen die bij
het maken van een echte theaterproductie
horen, inclusief een tournee in Vlaanderen
en Nederland.

F OTO © ST E F L E R N O U S

Medusa is de bekendste van de drie Gorgonen. Poseidon
nam de mooie Medusa in de tempel van Athene; de
woedende godin nam wraak door haar mooie haar in een
nest kronkelende slangen te veranderen. Eenieder die
Medusa in het gelaat keek, zou ter plaatse verstenen.

regie

Stef Lernous
spel

Hanne Timmermans,
Valentina Toth,
Felix Meyer,
Jeff Aendenboom,
Thijs Lambert
co-productie

CAMPO,
C-Mine Genk,
d e t h e a t e r m a k e r,
Theater Antigone

T I P S Hou je van voorstellingen met een vrouwelijk personage in de spotlights?
Dan is Gezegend zij van Pascale Platel ook iets voor jou (p. 16).
Ben je op zoek naar meer verfrissende adaptaties met bekende personages?
Mis dan zeker Don Juan niet (p. 26).
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FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE
zondag 18 november — 15u

Kopergietery, ARSENAAL/LAZARUS

BUZZ

Een verhaal
voor elke
zoekende mens
die zich soms
verloren voelt
tussen al
het lawaai

Ge zijt nog niet helemaal verdwenen.
Dat vraagt tijd. Jaren.
Maar ge verdwijnt.
Ge zijt nooit wie ge ooit waart.
De microscopisch kleine cellen die uw gezicht vormen
op de foto bij uw ouders in de living, zijn weg,
vervangen door nieuwe.
Zo is het ook met de mensen van wie ge houdt.
Met bijna stilstaande snelheid verkruimelen ze in uw armen,
ge zou ze voor altijd willen vasthouden,
maar bijna alles is water, ge grijpt er doorheen,
en de herinneringen waarmee ge achterblijft
zullen uiteindelijk ook loslaten, als oud behang,
en mettertijd zal met deze planeet hetzelfde gebeuren,
tot het op een dag zelfs niet meer mogelijk is
om antwoord te geven op de vraag
of hier ooit leven is geweest.
Heeft daar ooit iemand gewoond?
Op aarde? Zo van die gedachten.
Een bewerking van Buzz Aldrin,
waar ben je gebleven?, geprezen debuutroman
van de Noorse schrijver Johan Harstad.
Een samensmelting van woord,
muziek en beeld.

Stef Stessel,
Charlotte Vandermeersch,
Ann-Julie Vervaeke &
Karen Willems
T I P S ARSENAAL/LAZARUS staat nog eens in onze zaal met Rompslomp (p. 22).
Fan van voorstellingen met muziek? Dan is Mevrouw Bob iets voor jou. (p. 23).

B E E L D © J E R O E N LO S

van en met Antoon Offeciers,
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PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA
zondag 18 november — 18u
spel en creatie

Lobke Leirens,
Maxim Storms
coach

Freek Mariën
lichtontwerp

Jarne Pollet
techniek

Wout Roelants
tipi

Wiebe Moerman
F OTO © F R E E K M A R I Ë N

duif

Diede Roosens,
Carmine de Swerts
zakelijke ondersteuning

Makersplatform Drift
coproductie

Another One toont twee fictieve stervelingen die
vredig het lijden van de zwijgzaamheid verkennen.
Ze vormen elkaars ruggensteun en overleven de tijd.
Another One is een aaneenschakeling van dulden
en geduld worden, van niet met maar ook niet
zonder elkaar kunnen.
“Twee personages voor eeuwig opgesloten in
tijdloosheid, in gezelschap van elkaars liefdevolle
haat. Een voorstelling om van te huiveren.”
Etcetera

Maxim Storms & Lobke Leirens

Vooruit,
Arenbergschouwburg
met dank aan

KAAP,
Buda.

“Een intrigerend gespeeld
kleinood over willen
overleven als de liefde
meer pijn dan deugd doet.”
✶✶✶✶ Knack

ANOTHER ONE
Een koppel in het oog van de storm

T I P S Een ander dynamisch duo, Haider Al Timimi en Gorges Ocloo, kan je aan het werk zien
in Studio Shehrazade (p. 34).
We hebben ook buiten ons theaterfestival Futur Liquide werk van jonge makers
op onze planken. Ontdek de voorstelling Cerebriraptor van Aurélie Di Marino (p. 24).
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voor 8- tot 12-jarigen

KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN
Ben je tussen 8 en 12 jaar oud?
Hou zeker zondag 18 november vrij, want dan is het Kunstendag voor Kinderen.
Eerst kijken jullie naar de voorstelling
Met de nacht. Daarna geeft een professionele
theatermaker twee gratis workshops.
Praktisch:
Voor iedereen tussen 8 en 12 jaar
°2010-2006
In Theater Antigone,
Overleiestraat 41 in Kortrijk
zo 18 november
10u-12u30: theaterworkshop 1
12u30-14u45: theaterworkshop 2
Elke workshop start met de
voorstelling Met de nacht

Op de Kunstendag voor Kinderen
kunnen kinderen tot 12 jaar bij
verschillende kunstenorganisaties
en cultuurcentra kennismaken
met allerlei soorten kunst:
muziek, beeldende kunst,
theater of architectuur.
Uiteraard kan je zoals de
voorbije jaren terecht bij
Theater Antigone voor
een flinke dosis theater!

Marlies Tack &
Michaël Vandewalle

MET DE
NACHT

Een broodnodige ode aan de
(buiten)gewone verpleegster

Twee verpleegsters, 100 patiënten,
het is midden in de nacht
en de computer knettert van de werkdruk
administratie
hospitalisatie
niertransplantatie
Twee verpleegsters in volle transpiratie!
En dat allemaal in de nacht
maar plots is het stil
en dat is verdacht.
van
met

Marlies Tack &
8+
Michaël Vandewalle
Yinka Kuitenbrouwer & Ineke Nijssen

Marlies Tack en Michaël Vandewalle zijn al
vijf jaar de regisseurs van de sociaal-artistieke
voorstelling van Theater Antigone. In die jaren
hebben ze ontelbare verhalen gehoord over
hulpverlening, ziekenhuizen, thuisverpleging,
familiehulp. Centraal in die gezondheidszorg
staat ‘de verpleegster’, een knelpuntberoep
waarbij mensen in nauwe schoentjes staan door
een te hoge werkdruk en te veel administratieve
rompslomp. In Met de nacht halen ze dat oude
beroep van onder het stof voor een publiek
vanaf acht jaar.
Te zien in Theater Antigone tijdens
Theaterfestival Futur Liquide op
zo 18 november om 10u en 12u30
Tickets: € 6
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ARSENAAL/LAZARUS

ROMPSLOMP

Een
tragikomische
lofzang op
zelfverzonnen
regels

Een astronaut zweeft al maanden door de ruimte. Het land dat hem daar naartoe
stuurde is inmiddels opgeheven. Nu wacht hij op iemand die hem zal terughalen.
Een koppel heeft afgesproken dat ze vanaf nu alles eerlijk met elkaar zullen
delen. Elke gedachte, elke onzekerheid, elke ongemakkelijkheid zal vanaf nu
worden uitgesproken.
Er staat een parkeermeter midden op de weg. Geen auto kan er nog langs.
Ondanks de 24 uren durende file in het lintdorp ergens in Vlaanderen, blijft de
burgemeester volharden. “Alles ging volgens de regels. Terugkeren is geen optie.”
Regels.
Van jongs af aan wordt ons geleerd “Hou je aan
de regels.” Dat doen we dan ook, tot we 14 zijn.
En dan blijkt dat afwijken van die regeltjes ons
misschien wel veel meer zou kunnen opleveren.
Autonomie, macht, zelfbevestiging, geld.

F OTO © G U Y KO K K E N

Rompslomp laat zien hoe een gemeenschap
tot regeltjes komt, tot nog meer regeltjes,
tot de regeltjes zich tegen ons gaan keren.
En hoe we vervolgens met dat zelf gecreëerde
monster dienen om te gaan.

tekst Marcel Osterop
spel Günther Lesage,

Joris Van den Brande,
Ryszard Turbiasz,
Noa Pylyser
en Sietse Remmers
kostuum Karen De Wolf

Te zien in Theater Antigone
op vr 30 november om 20u15
gratis inleiding om 19u45

T I P S Sociale normen worden ook gebroken in de voorstelling Slachtinge (p. 17).
Ook Tom Van Dyck trekt ten strijde tegen regeltjes. In Het beest in u houdt hij
een pleidooi om een voorbeeld te nemen aan het dierenrijk (p. 31).
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De Kolonie, HERMESensemble

MEVROUW BOB
Tania Van der Sanden duikt
in de herinneringen van
de staalharde Mevrouw Bob
op de mijmerende muziek
van Bo Spaenc

Life’s a bitch.

Niemand wordt geboren voor
z’n plezier. Of per ongeluk.
Allemaal komen we hier iets
doen, iets leren. Toch lijkt het soms alsof anderen louter geboren zijn om plezier
te maken en geluk te hebben. Zeker wanneer het gaat om de welvarenden van deze
wereld. Mevrouw Bob komt je de ogen openen.
Te zien in Theater Antigone
op vr 7 december om 20u15
gratis inleiding om 19u45

Tania Van der Sanden speelt Mevrouw Bob,
een erg succesvolle zakenvrouw, tot een
ongeneeslijke ziekte zich acuut manifesteert.
Artist-in-residence Peter De Graef
schrijft een nieuwe tekst voor topactrice
Tania Van der Sanden, die niet enkel bekend
is van haar werk voor televisie (Vaneigens,
In de Gloria, Het Eiland, De Ronde),
maar ook al decennialang een vaste waarde
is in het Vlaamse theater.

spel

Tania Van der Sanden

compositie, muziektheatrale regie & live muziek

Bo Spaenc
Marc Tooten
tekst
Peter De Graef
spelcoach Sam Bogaerts
assistentie Peggy De Landtsheer
altviool

F OT O © PAT V E R B R U G G E N

vorm en licht

Mark Van Denesse
kostuums Chris Snik
additionele compositie
techniek

Mathias Coppens
Dries Bellinkx

met de steun van

CC Berchem
T I P S Zijn vrouwelijke monologen helemaal je ding? Dan is ook Drek iets voor jou. (p. 15).
Meer muzikale voorstellingen? Blader dan zeker door naar Don Juan (p. 26).
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Theater Antigone, De Grote Post,
C-TAKT, d e t h e a t e r m a k e r

CEREBRIRAPTOR
Jonge theatermaker
Aurélie Di Marino
Aurélie, Benjamin, Tomas, David en Lotte
toont haar
zijn vijf theatermakers die de moeilijke taak
freakshow van
op zich nemen om dokter te worden.
Dokters en patiënten tegelijk.
het alledaagse

Ze zijn niet psychiatrisch gediagnosticeerd.
Integendeel, ze zijn normaal.
Al te normaal. Maar hoe ziek is hun normaliteit?
Met veel humor bricoleren ze zich een weg door de gekte die we niet meer zien.
Ze laten zich bijstaan door psychoanalisten en psychiaters en tasten de normen
van de waanzin af. En de waanzin van die normen.
Cerebriraptor is de eerste voorstelling in het labo voor jong werk dat Theater
Antigone, De Grote Post, C-TAKT en d e t h e a t e r m a k e r organiseren.
Daarin geven ze jonge theatermakers de tijd en de middelen om aan
hun voorstelling te werken.

productie Theater Antigone,

regie
spel

De Grote Post,
C-Mine Cultuurcentrum,
detheatermaker
Aurélie Di Marino
David Dermez,
Lotte Diependaele,
Benjamin Op de Beeck,
Tomas Pevenage,

Te zien in Theater Antigone
op d0 10, vr 11, za 12 en
zo 13 januari om 20u15
gratis inleiding om 19u45
op tournee:
23 . 01 Genk C-mine cultuurcentrum Genk
07 . 02 Mechelen kunstencentrum nona
22 . 02 Tielt Theater Malpertuis
23 . 02 Oostende De Grote Post
27 . 02 Lier Liers Cultuurcentrum

T I P S Wil je meer voorstellingen zien van Theater Antigone?
Ontdek onze sociaal-artistieke voorstelling Coupe familiale (p. 36).
Regeltjes en normaliteit staan ook centraal Rompslomp (p. 22).
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DESCHONECOMPAGNIE Mozarts opera
Don Giovanni wordt
helemaal opengebroken
en schaamteloos gemixt
met Molières Don Juan

DON JUAN

Iemand is erin geslaagd
om, in vrede met zichzelf,
steeds te volgen wat zijn
lusten hem ingeven.
Anderen leven met een
ander idee over de liefde.
Toch dringt zo iemand
binnen in je leven, in je bed,
op je huwelijksdag, in je
idee van eeuwige trouw.

F OTO © Y U R I VA N D E R H O E V E N

Tom Goossens,
Wouter Deltour,
spel
Mitch Van Landeghem,
Flor Van Severen,
Carine van Bruggen,
Celine Debacquer
piano
Wouter Deltour
beeld
Yannis Gutmann
grafische vormgeving Wouter De Boeck
foto’s
Yuri van der Hoeven
techniek
Johannes Ringoot,
Gilles Pollak
mentor
Wannes Gyselinck,
Kris Van Trier
dramaturgisch advies Raphaël Vandeweyer,
kostuum
Marij de Brabandere
regie en concept

muzikale leiding

Vijf jonge spelers buigen
zich over Molières Don Juan,
Mozarts opera Don Giovanni
en Lorenzo Da Pontes libretto.
Ze proberen hun standpunt over de liefde
te achterhalen en muzikaal te delen
met wie luisteren wil.
Door de snelle opeenvolging van een
vertalende theatertaal, een jonge groep
mensen die opera openbreekt, lichtvoetige
verkleedpartijen en misverstanden,
aria’s van verstilde emotionele momenten
en indrukwekkende ensembles, wil
DESCHONECOMPANIE opera’s
toegankelijk maken voor een breed
publiek.

Te zien in Theater Antigone op do 31 januari om 20u15
gratis inleiding om 19u45
T I P S Wil je nog een eclectische voorstelling zien die verschillende kunstvormen integreert?
Ga dan zeker naar Studio Shehrazade (p. 34).
Op zoek naar repertoirestukken? Blader door naar Slachtinge (p. 17).
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Theater Malpertuis, TONEELHUIS

ZIELZOEKERS

Oprecht
portret van
het leven
in een
asielcentrum

Begin 2017 verbleef de IraaksBelgische theatermaker Mokhallad
Rasem zes weken lang in het
asielcentrum van Menen:
“Een asielcentrum heeft iets
absurds. Mensen hebben er het
gevoel dat ze op een kruispunt
zonder richtingwijzers staan.
Ze ‘wachten’ alleen maar. Ze
geloven dat alles anders wordt als
ze eenmaal hun verblijfspapieren
in handen hebben. Sommigen zijn
daar zo hard mee bezig dat ze
helemaal blokkeren. Ik beschouw
het als mijn taak om een stem te
geven aan die mensen en hun
portret te tonen aan de wereld.”
F OTO © K U R T VA N D E R E L S T

concept en spel

Mokhallad Rasem
met dank aan

CC De Steiger &
Rode Kruisopvangcentrum
Menen
videomontage

Paul Van Caudenberg

Dat portret resulteerde in een aangrijpend
filmdocument, dat vooral ontroert omdat Mokhallad
mensen laat zien zonder ook maar één moment
respectloos of opdringerig te worden. Hier worden
vluchtelingen niet herleid tot quota, papieren en
beleidsvisies… maar tot mensen van vlees en bloed
die in alle rust en integriteit hun verhaal uit de
doeken doen.

Te zien in Theater Antigone
op vr 8 februari om 20u15
gratis inleiding om 19u45

T I P S Geïntrigeerd door het leven in opvangcentra? Waar Zielzoekers een beeld schetst
van onze asielcentra, gaat Nachtasiel op zoek naar de mens achter armoede (p. 12).
Ben je fan van de multimediale insteek van Mokhallad Rasem?
De voorstelling Buzz maakt ook gebruik van videobeelden tijdens de voorstelling (p. 19).
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Action Zoo Humain, Les Ballets C de la B

AMNES(T)IE
Eeuwigdurende wrok of toch
maar radicale verzoening?
Talkshowhost Bert Gabriëls
gaat geen enkele confrontatie
uit de weg.

Na jaren de
podiumplanken te
hebben versleten, duikt
theatergezelschap
Action Zoo Humain
nu in het televisielandschap met een
nooit eerder geziene
talkshowformat:
Samen door één deur.
F OTO © K U R T VA N D E R E L S T

Amnes(t)ie snijdt zowel ons collectief verleden als
de huidige precaire socio-politieke realiteit aan:
wat kunnen we vandaag leren uit een periode
in de geschiedenis waarin de ‘integratie’ en ‘genezing’
van fanatici een hot topic was? Kunnen we lessen
trekken uit de herintegratie van collaborateurs na
de Tweede Wereldoorlog met oog op de terugkeer
van geradicaliseerde IS-trijders — vooral ook nu het
kalifaat verbrokkeld is? Moeten we vergeten en
vergeven? En is er een mogelijkheid tot verzoening?
Wat zijn de implicaties voor de omgeving/familie
van Oostfronters en IS-strijders en wat gebeurt er
wanneer beide partijen oog in oog komen te staan?
Vergeet de prietpraat, het conflict, de geveinsde
interesse. Samen door één deur lapt de 10 geboden van
het TV-format aan de laars en trekt de kaart van de
radicale verzoening, met als gastheer: Bert Gabriëls!
De gasten van de avond: een dochter van een Vlaamse
collaborateur en een moeder van een Syriëstrijder.

Chokri Ben Chikha
Chokri Ben Chikha,
Tom Dupont
dramaturgie Zouzou Ben Chikha
spel
Bert Gabriëls,
Dahlia PessemiersBenamar,
Marijke Pinoy
tekst
Erik-Ward Geerlings,
Erwin Jans
productie
Jan-Simon De Lille
videoregie
Koen De Saeger
techniek
Jan-Simon De Lille,
Niels Ieven,
Lucas Van de Voorde
camera
Adolple Mutoni
koor
Mais Quelle Chanson
o.l.v. Kapinga Gysel
kostuums
Marij De Brabandere
met dank aan prof. dr. Bruno
De Wever &
dr. Koen Aerts
(Universiteit Gent),
Stef Ampe,
Karolien De Schepper,
Kathy Douchar,
Fatima Ezzarhouni,
Willem Van
Cauwenberghe
concept
regie

met de steun van

partners

Vlaamse overheid,
Provincie OostVlaanderen, Stad Gent
NTGent,
KASK/School of Arts/
HoGent,
Theater Rotterdam

Te zien in Theater Antigone
op do 14 en vr 15 februari om 20u15
gratis inleiding om 19u45

T I P S Ook de voorstelling België ondertiteld gaat op zoek naar wat het betekent om Belg te zijn (p. 32).
Hou je van politieke voorstellingen? Dan is Zielzoekers iets voor jou (p. 27).

(29) — MAART 2019

Het Kwartier, fABULEUS

Herkenbare
jongerenvoorstelling
over verloren fantasie
en niet-eeuwigdurende
vriendschap

HET PUIN
VAN EDEN
Arend Pinoy, Wanda Eyckerman, Freek Mariën
& Carl von Winckelmann maakten samen
Het Puin van Eden. Een voorstelling voor
jonge tieners. Over insiders en outsiders.
Over meedoen of toekijken. Over hoe anderen je
veranderen. En de vervaldatum van vriendschap.

“Eén van de vele voordelen van
de berg is dat je hier veilig bent.”

spel

F OTO © C L A R A H E R M A N S

Arend Pinoy &
Wanda Eyckerman

Martha en Lukas komen dagelijks samen op
een heuvel, ‘hun heuvel’, om hun verbeelding
de vrije loop te laten. Aan hun vriendschap komt
een einde wanneer Lukas naar het middelbaar
gaat en nieuwe vrienden krijgt. In die nieuwe
wereld is geen plaats voor spelen. En dus ook
niet voor Martha. Achttien jaar later kijken ze
elkaar ongewild weer in de ogen. Er ontstaat een
onhandige pingpong tussen nu en het verleden.

tekst & regie

Freek Mariën &
Carl von Winckelmann
decor & licht

Timme Afschrift
muziek

Ruben Nachtergaele
kostuums

Nikè Moens
dramaturgie

“De geniale zet van Mariën en
Von Winckelmann is het
ongemakkelijke brokkeltaaltje waarin
deze tekst is opgesteld. (...) De taal
leidt om de tuin. L’enfer, c’est les
autres, maar dan op pubermaat.”
De Standaard

Peter Anthonissen &
Ruth Mariën
productieleiding

Kathleen Vogelaers
techniek

Seppe Janssens

“Het puin van Eden licht op een
subtiele manier uit wat ons allemaal
overkomt en ieders opgroeien tekent:
het verlies van spel, van fantasie.”
De Morgen

Te zien in Theater Antigone
op za 2 maart om 19u
gratis inleiding om 18u30
Tickets € 8

coproductie

Het Kwartier &
fABULEUS
met de steun van

10+

de Vlaamse Gemeenschap,
het Vlaams Fonds voor de Letteren,
de stad Leuven & CC Mechelen
met dank aan

ARSENAAL/LAZARUS

T I P S Jongeren van 12 en ouder zullen ook zeker genieten van de voorstelling Zonder u (p. 8).
Ook Buzz is een voorstelling over jonge, zoekende mensen (p. 19).

(30) — MAART 2019

voor 8- tot 10-jarigen

WOESTE ZOEKERS
WORKSHOP

F OTO © T H E AT E R A N T I G O N E

Tijdens het Spinragfestival
organiseren we een driedaagse
theaterworkshop voor kinderen
van 8 tot 10 jaar.
Drie halve dagen lang krijgen ze de kans om
spelenderwijs te leren wat acteren is, onder
begeleiding van een professionele regisseur.
Ze gaan aan de slag op de vloer, maken
kleine scènes, spelen en verkleden zich
in een personage.
Op vrijdagavond kijken we allemaal samen
naar de voorstelling Woestzoeker.

Heb je zin
om mee te doen?
Schrijf je dan snel in
via onze website.
Praktisch:
wo 6, do 7 en vr 8 maart
van 9u tot 12u of v
an 14u30 tot 17u30
prijs: € 40
°2011-2009
(het ticket voor de
voorstelling Woestzoeker
op vr 8 maart om 19u30
is inbegrepen in de prijs)

Voor een overzicht van onze workshops kan je terecht op p. 43.
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Toespijs

HET BEEST IN U

Tom Van Dyck heeft de oplossing
voor aards geluk en ontketent het beest in u!
Transhumaan Mentor Tom
Van Dyck doet al meer dan 20
jaar onderzoek naar de leef-,
denk- en doepatronen van
dieren. Hij ontdekte
wederkerende systemen die
het succesverhaal van heel wat
dieren verklaren. Op basis van
dat onderzoek ontwikkelde hij
een revolutionaire methode
waardoor aards geluk,
relationeel evenwicht en
professioneel succes ook voor
de mens binnen handbereik
ligt. Een vernieuwde kijk op de
homo sapiens met praktische
tips die onmiddellijk
toepasbaar zijn op ieders leven,
in gelijk welke situatie.

tekst en spel

Tom Van Dyck
wetenschappelijk advies

professor gedragsbiologie Hans Van Dyck
coach

Wim Helsen
coproductie

Arenberg
ontwerp

Stinus Van Grieken

Wees geen struisvogel die
zijn kop in het zand steekt en
kom naar de initiatiecursus
van Tom Van Dyck.
Ontdek HET BEEST IN U.

Te zien in Theater Antigone
op zo 17 maart om 20u15
gratis inleiding om 19u45
F OTO © ST I N U S VA N G R I E K E N

T I P S Ook Maja Westerveld presenteert een Handleiding voor het Bestaan
in de voorstelling Drek (p. 15).
Ga je graag op zoek naar bekende gezichten in Theater Antigone?
Bezoek dan zeker ook Amnes(t)ie met Bert Gabriëls en Marijke Pinoy (p. 28).
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BRONKS

Wat is dat nu eigenlijk,
Belg zijn?

BELGIË
ONDERTITELD

F OTO © J A N D E B R A B A N D E R

Benieuwd naar de identiteit van een land dat
vaak afgeschilderd wordt als ‘Absurdistan’,
trokken theatermakers Greet Jacobs en
Julie Delrue een jaar lang België rond.
Ze interviewden een 100-tal boeiende Belgen
in alle uithoeken van het land, op zoek naar
de raakpunten en de schoonheid achter al
die schijnbare tegenstellingen. Het resultaat
is een theaterportret dat de ziel van ons
landje blootlegt. Vijf acteurs transformeren
onophoudelijk: van een oude Oostendse visser
die niet kan wennen aan het vasteland tot
een Olympisch kampioene uit Luik. Van de
13-jarige Yasmina die graag Beyoncé wil
worden tot een minister van Buitenlandse
Zaken met een aanhoudende hoest.
concept & regie
spel

coaching
lichtontwerp
kostuum

Greet Jacobs,
Julie Delrue
Jean-Baptiste Szézot,
Greet Jacobs,
Julie Delrue,
Atta Nasser
en Arber Aliaj (stage)
Peter Monsaert
Geert van Oorlé
Valerie Le Roy

België ondertiteld / La Belgique sous-titrée is
een meertalige voorstelling waarbij humor
en zelfrelativering nooit ver weg zijn,
maar waar niemand onberoerd buiten gaat.

gesproken talen Frans, Nederlands, Engels e.a. (boventiteld FR/NL)

Te zien in Theater Antigone
op wo 27 maart om 20u15
gratis inleiding om 19u45

14+

T I P S Hou je van theater rond maatschappelijke thema’s? Dan is ook Woestzoeker iets voor jou (p. 10).
In Zielzoekers brengen de makers een portret van onze opvangcentra.
Ook zij trokken de straat op om daarvoor getuigenissen te verzamelen (p. 27).
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voor 14- tot 16-jarigen

PAAS
VAKANTIE
KAMP

In de paasvakantie organiseren we maar
liefst twee theaterkampen voor 14- tot
16-jarigen. In de eerste en in de tweede
week van april nemen twee regisseurs je
onder hun vakkundige theaterhanden.
Net als in de andere vakantiekampen ligt de nadruk heel
erg op zelf doen. Je staat op scène, je schrijft, je improviseert.
Je leert de theatertruken van de foor en repeteert aan
een fantastisch toonmoment op het einde van de week.

Mijn ouders zijn grote cultuurfans
en hebben me vijf jaar geleden
meegenomen naar de Kunstendag
voor Kinderen waar ik meedeed
aan een theaterworkshop. Ik vond
dat zo tof, dat ik me meteen heb
ingeschreven voor een volledig
theaterkamp in Theater Antigone.
Ik kan me daar helemaal uitleven.
We mogen zelf veel ideeën geven
en mee de inhoud van ons toonmoment bepalen. Ik wil mij altijd
volledig ‘smijten’ en ben heel
gemotiveerd om mijn personage
zo goed mogelijk te brengen.
Ik ben al eens een soort mix
geweest tussen een prinses en
een spiegel en ik heb ook al een
werkerspak gedragen. Tijdens
mijn tweede kamp gebruikten
we een groot plastieken doek en
werkten we rond een leuk thema,
dus dat was een onvergetelijke week.
Sowieso ga ik na elke theaterweek
met een super goed gevoel naar huis.

Maya, 15 jaar

F OTO © L U C D E P R E I T E R E

Het paasvakantiekamp vindt plaats
van ma 8 t.e.m. vr 12 april en
van ma 15 t.e.m. vr 19 april
(1 vakantiekamp per persoon)
op vr 12 en vr 19 april zijn er gratis toonmomenten
inschrijven kan via de website
°2003-2005
Prijs: € 110 *

(*mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
kunnen een korting aanvragen bij vertoon van hun UiTpas)

Meer info: liesbeth@antigone.be of 056 24 08 87

Meer vakantiekampen?
Voor een overzicht van onze theaterkampen kan je terecht op p. 43.
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Kloppend Hert

Wat zou je doen als je
volledig jezelf mocht zijn?

STUDIO
SHEHRAZADE

Stel dat er een zwart gat is waar we ons aan het alziend oog van de publieke opinie,
van de maatschappij en haar moraal kunnen onttrekken en ongeremd onszelf
kunnen zijn, afgepeld van uniformen, codes en predestinatie. Vrij om te zijn,
om lief te hebben, om de significant other daadwerkelijk te ontmoeten.
Studio Shehrazade is zo’n plek.
Daar vinden twee mannen, een Ghanees en een Irakees, mekaar. Daar sneuvelen
de taboes die hen weerhielden. What happens in the Box, stays in the Box.
Alleen hun mentale foto’s zijn hun stille getuigen. De acteurs/dansers sarren
de begrenzing van hun vrijheid. Hoe beangstigend zijn hun wildste dromen,
hoe diep is hun verlangen nu dat tastbaar wordt?
Hoe ver of hoe dichtbij geraken ze bij de ander?
Hoe groot is de druk van de buitenwereld die hen
opwacht en de angst voor de enige getuige van
hun ware gelaat, de geliefde ander?

B E E LD © MAR IO DE BAE N E

spel Gorges Ocloo,

Haider Al Timimi
regie Haider Al Timimi
choreografie Georgina Del

Carmen Theunissen
co-regie Renée Goethijn

Studio Shehrazade wordt een dans/theatervoorstelling, geïnspireerd op het werk van de
Libanese (archief )kunstenaar Akram Zaatari.
Hij ontsloot de collectie van fotograaf Hashem
El Madani die in Beirut een discrete fotostudio
runde, waar mensen hun ware aard en geheime
fantasieën in beeld lieten brengen. For their
eyes only.
Studio Shehrazade wil nooit in een stereotiepe
benadering van het thema vervallen, maar op
een eenvoudige gevoelsmatige manier de issues
blootleggen die we met genderdifferentiatie hebben.
Studio Shehrazade wil de grenzen aftasten van
de perceptie die sommige culturen hebben op
homoseksualiteit en wil de fobie en daaruit volgende
gruweldaden in specifiek het Midden-Oosten en
sommige Afrikaanse landen aan de kaak stellen.

dramaturgie Bart Capelle
lichtontwerp Reynaldo Ramperssad

Te zien in Theater Antigone op di 30 april om 20u15
gratis inleiding om 19u45

T I P S Hou je van een frisse duik in de geschiedenis?
Dan is Gezegend zij wel iets voor jou! (p. 16).
Ook Lanterna Magica is een spectaculaire, visuele voorstelling (p. 6).

( 3 5 ) — A U G U S T U S 2 018

voor 11- tot 13-jarigen

ZOMER
VAKANTIE
KAMP
Ik speel al een paar jaar toneel
en doe sinds twee jaar mee in
de zomervakantiekampen van
Theater Antigone. Ik had eerst
een beetje schrik om in een
nieuwe groep terecht te komen,
maar dat is heel vlot gegaan.
Op het einde van elk
theaterkamp hebben we een
toonmoment waarbij we aan
onze ouders en familie laten zien
waaraan we de hele week hebben
gewerkt. Vorige zomer hebben we
een stuk gemaakt over sprookjes,
maar we hadden alle rollen
omgedraaid. Er was een wolf die
bang was van de drie biggetjes
en ik speelde het gevaarlijke
“Roofkapje”. Dat toonmoment
is voor mij het leukste deel van
de week. Op de scène komen,
spelen voor al die mensen die
komen kijken: ik ben altijd heel
trots om te laten zien wat we
samen gemaakt hebben in die
theaterweek.

In de laatste twee weken van augustus is het de beurt aan
de jongste theaterkampers. Ben je tussen 11 en 13 jaar?
Dan kan je bij Theater Antigone je eerste theaterstappen
zetten. Je leert de kneepjes van het vak met alles dat erbij
hoort: script, repetities en kostuums. Op het einde van
de workshopweek, kan je tijdens een toonmoment je rol
tot leven laten komen. Schrijf je zeker tijdig in, en wie
weet laat de theatermicrobe je nooit meer los.
Het zomervakantiekamp vindt plaats van
ma 19 t.e.m. vr 23 augustus en van ma 26 t/m vr 30 augustus.
(1 workshop per persoon)
Op vr 23 en vr 30 augustus zijn er gratis toonmomenten.
Inschrijven kan via de website.
°2006-2008
Prijs: € 110 *
(*mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
kunnen een korting aanvragen bij vertoon van hun UiTpas)

Meer info:
liesbeth
@antigone.be
of
056 24 08 87
Meer vakantiekampen?
Voor een overzicht van onze theaterkampen kan je terecht op p. 43.
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Fatou, 11 jaar

(36) —MEI 2019
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Theater Antigone en de Bolster

COUPE
FAMILIALE

Een extra
feestelijke,
twintigste
sociaal-artistieke
voorstelling

Overal ter wereld zit
iedereen wel eens aan
tafel met zijn familie.
Een treurende familie,
een zingende familie,
de zwijgende familie
of de plezante familie.
Familiefeest!
Voor de een is het
kwelling, voor de ander
de parade van het jaar.
De stoet van neven en nichten,
het schandaal van de bomma
en de neus van nonkel Firmin.
Wat betekent familie?
Waar kom je vandaan?
Wie verlaat het nest?
Familietradities,
familietragedies,
elke familie heeft
een geschiedenis.
tekst en regie Marlies Tack en
spel
techniek
begeleiding

Michaël Vandewalle
de deelnemers van ons
sociaal-artistiek project
Niels Vanherpe
Henk Bourgeois

Te zien in Theater Antigone
op do 9, vr 10, za 11, vr 17, za 18,
do 23, vr 24 en za 25 mei om 20u15
en op zo 19 mei om 15 u
Tickets: € 5

T I P S Michaël Vandewalle maakt nóg een voorstelling voor Theater Antigone
met niet-professionele acteurs uit de regio: Lanterna Magica (p. 6).
ZIe je graag jonge makers aan het werk? Ga dan zeker naar ons theaterfestival
Futur Liquide voor Another One (p. 20).

THEATER HOE
ANTIGONE & WAT
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Heb je al een

TRIOABONNEMENT?
Onze seizoensbrochure liegt er niet om: in 2018-2019 krijg
je opnieuw een rijk en gevarieerd seizoen voorgeschoteld.
Ook geïntrigeerd door het fantastische aanbod voorstellingen?
Een trio-abonnement is de ideale manier om dat te ontdekken!

Hoeveel kost dat?
Met zo’n trio-abonnement betaal je slechts

€ 27 voor 3 voorstellingen naar keuze.
Krijg je er maar niet genoeg van,
en wil je een vierde, vijfde, zesde,… stuk zien?
Dan betaal je slechts
€ 9 per extra ticket.

Waar kopen?
Je koopt je trio-abonnement net als
een gewoon ticket aan de kassa op
de avond van je eerste voorstelling.
Daarna breng je het abonnement mee
op elke voorstellingsavond.
We raden aan om de voorstellingen
voor je trio-abonnement wel op tijd te
reserveren. Dat kan via ons
telefoonnummer 056 24 08 87 of op onze
website www.antigone.be. Kies in dat
laatste geval voor het type “Trio ticket”.

Cadeautip
Zoek je inspiratie voor de feestdagen?
Je kan een trio-abonnement ook
kopen als een cadeaupakket.

(40)
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VRIEND
van Theater
Antigone

Wat doet
Theater Antigone?

Theater Antigone is een theaterhuis met een
lange geschiedenis. Sinds de oprichting in 1956
zijn we uitgegroeid tot een dynamisch gezelschap
met een veelzijdige werking.
We zijn trots op al die delen van onze organisatie
en willen die zo goed mogelijk blijven organiseren
en verder laten evolueren. Daarom richten we ‘De
Vrienden van Theater Antigone’ op: een groep
mensen die ons een warm hart toedragen en ons
maandelijks of jaarlijks een financieel duwtje willen
geven. Hoe groot dat duwtje is, kies je als Vriend zelf.

We maken elk seizoen nieuwe, eigen voorstellingen en
nodigen ook gastgezelschappen uit om in onze zaal
te komen spelen. In ons theaterfestival Futur Liquide
presenteren we je graag het werk van jonge makers en
gevestigde waarden. We organiseren theaterkampen,
een jongerenproject en workshops voor jong en
oud. In ons sociaal-artistiek project brengen nietprofessionele spelers elk seizoen een nieuwe voorstelling.

Wat gaan we doen met je bijdrage?
Dankzij onze Vrienden hopen we ons sociaal-artistiek project de nodige ondersteuning te
geven. In het nieuwe seizoen werken we aan de twintigste voorstelling binnen dat project:
Coupe familiale (p. 36). We omringen daarvoor meer dan dertig spelers uit Kortrijk en de
brede regio met een professioneel team van regisseurs, technici, decor- en kostuumontwerpers.
In de eerste plaats voor de deelnemers, maar zeker ook voor onze hele organisatie is dat project
van onschatbare waarde. En daarvoor rekenen we dus op jouw ondersteuning. Die mag groot zijn
of heel klein of iets ertussenin. Elke stukje helpt ons op weg om een decorstuk te bouwen, een
kostuum te maken of een affiche te ontwerpen. We houden onze Vrienden op de hoogte van die
verwezenlijkingen via een speciale, digitale nieuwsbrief.

Vanaf welk bedrag kan je Vriend worden?
Je kan kiezen voor een eenmalige bijdrage of een maandelijks of jaarlijks bedrag schenken.
Vanaf 40 euro per jaar is die bijdrage fiscaal aftrekbaar.
Ga je voor een maandelijkse bijdrage,
dan kan je een keuze maken
uit deze bedragen:
— 3,50 euro (42 euro per jaar)
— 5 euro (60 euro per jaar)
— 10 euro (120 euro per jaar)

Alvast heel erg bedankt,
Het Theater Antigone-team

Geef je liever een keer per jaar een bijdrage,
dan kan je kiezen uit:
— 25 euro
— 50 euro
Hoe word je
— 75 euro

onze Vriend?

Om Vriend te worden, vragen we
je om het formulier in te vullen op
www.antigone.be/nl/vrienden.
Daar vind je ook alle
praktische informatie.
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DE INLEIDING
Al jarenlang is het een traditie in Theater Antigone dat de voorstellingen
worden ingeleid. Niet omdat we denken dat ons publiek het anders niet zal
begrijpen, en al zeker niet om de clue van de voorstelling te verklappen.
Waarom dan wel? Omdat we geloven dat het proces om een voorstelling
te maken minstens even interessant kan zijn als de voorstelling zelf.

De weg naar een voorstelling
Heel veel materiaal dat ontstaat tijdens een repetitieproces wordt uiteindelijk
niet gebruikt. Tussen het oorspronkelijke idee van een theatermaker en het
uiteindelijke resultaat ligt een hele weg. Acteurs bereiden zich elk op een andere
manier voor op een rol. Er worden veel boeken gelezen, documentaires bekeken.
Soms heeft een regisseur een muze of een bepaalde liefde voor iets en wil hij
dat overbrengen naar een publiek. Decorontwerpers, geluidsmannen en
lichttechniekers zitten mee aan de tafel en bepalen de sfeer en het uitzicht van
de voorstelling.

Vrijwilligers graven naar info
De voorstelling staat dus op zich, maar er is nog zoveel interessante info die
je anders niet te zien of te horen krijgt. Daarom hebben we een poule van
enthousiaste vrijwilligers die zich verdiepen in een voorstelling. Ze bekijken
vooraf al de voorstelling, een repetitie
of try-out, ze praten met de regisseur
en acteurs, leggen zelf linken en
geven interpretaties. Al die info
bundelen ze in een heldere inleiding
van 10 minuten tot een kwartier.
Een inleiding start een half uur
voor de voorstelling in het
buurtcentrum naast onze foyer
en is voor iedereen toegankelijk.

Ons team van inleiders bestaat
uit deze fijne mensen:
Nele Devos, Katy Thiriaux, Myriam
Vancraeynest, Rik Vanessche
en Ann Sofie Viaene. Ze krijgen
in het nieuwe seizoen versterking
van Nele De Sloover en Hannah
Tilquin.
F OTO © T H E AT E R A N T I G O N E
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doe mee

SOCIAALARTISTIEKE
WERKING

Theater Antigone startte in
1999 met een sociaal-artistieke
werking. In dat jaar maakten
we de voorstelling Ça va in het
leegstaand fabriekspand Vetex.
Ondertussen zijn we 20 sociaalartistieke voorstellingen verder
en is die werking niet meer weg
te denken uit Theater Antigone.

Goesting om te spelen
Ieder seizoen maken we met samen met vDe Bolster een nieuwe voorstelling.
Iedereen is welkom om mee te doen. We werken samen met sociale organisaties
als De Kier, Centrum Overleie, CAW Zuid-West-Vlaanderen en A’kzie, maar ook
mensen die niet aan een organisatie zijn verbonden kunnen zich aanmelden.
Iedereen die goesting heeft om op de planken te staan is welkom op de repetities.
We stellen geen eisen, we houden geen audities. Ervaring is niet van belang.

20 jaar sociaal-artistiek project
Dit seizoen valt er iets te vieren, want we maken onze twintigste sociaal-artistieke
voorstelling! Regisseurs Marlies Tack en Michaël Vandewalle zijn opnieuw van de partij
en maken de voorstelling
Coupe familiale. Die gaat
over allerlei soorten familie:
een treurende familie, een
zingende familie, een zwijgende
familie of een plezante familie.
Voor die voorstelling gaan de
deelnemers een langer traject
aan: de eerste repetities zullen
starten in januari, de première
is voorzien op donderdag
9 mei 2019. Lees meer over
onze sociaal-artistieke
voorstelling op p. 36.

Zelf meespelen?

F OTO © K U R T VA N D E R E L ST

Heb je zin om mee te doen met
onze sociaal-artistieke werking?
Dan kan je een mailtje sturen naar
karel@antigone.be voor meer info,
of bellen naar 056 24 08 87.

Naast de voorstelling staan
er uiteraard ook een hoop
feestelijkheden op het programma!
Hou zeker onze sociale media
of magazine in de gaten voor
meer details.
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THEATERKAMPEN
& JONGERENPROJECT
Theater Antigone heeft haar
jongerenwerking de voorbije
jaren gevoelig uitgebreid.
Jongeren tussen 8 en 25 kunnen nu ieder jaar bij ons terecht voor
theaterkampen of de jongerenproductie.
Tijdens de theaterkampen werk je een week lang met één of twee
professionele theaterregisseurs. Ze leren je wat het is om op een scène
te staan en geven je tips om te acteren. Jullie werken zo samen aan
een toonmoment op het einde van de week.
Familie en vrienden kunnen je op dat toonmoment aan het werk zien.
De theaterkampen van dit seizoen zijn:

Voor 17- en 18-jarigen (°2001 - 2002): herfstvakantiekamp (p. 9)
maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 2 november 2018

Voor 8- en 10-jarigen (°2009 - 2011): Woeste zoekers workshop (p. 30)
woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019

Voor 14- tot 16-jarigen (°2003 - 2005): paasvakantiekamp (p. 33)
maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 april en
maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 april 2019

Voor 11- tot 13-jarigen (°2006 - 2008): zomervakantiekamp (p. 35)
maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 augustus en
maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019

Jongerenproject

Voor jongeren van 18 tot 25 jaar organiseren we opnieuw
een jongerenproject. In het voorjaar 2019 starten we met workshopreeksen in
verschillende huizen. Iedereen die zin heeft mag meedoen. Gedurende een vijftal
samenkomsten werk je onder leiding van een professionele regisseur naar
een toonmoment. Daarna gaan we met een kleinere groep aan de slag om een
volwaardige voorstelling te maken. Het resultaat is te zien in het najaar van 2019
in Theater Antigone en gaat daarna op tournee.

Zin om mee te stappen in dit machtige avontuur? Neem dan contact op met Liesbeth
Verplancke via liesbeth@antigone.be of 056/24 08 87. Eerst zien, dan geloven? Kom
zeker kijken naar Lanterna Magica, het resultaat van het vorige jongerenproject (p. 6).
Hou onze sociale media, nieuwsbrief en magazine in de gaten voor meer informatie.
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WORKSHOPS
Aanbod
Theater Antigone organiseert elk seizoen workshops
voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Deze workshops kunnen spelgericht zijn,
maar ook andere aspecten van het theater
kunnen aan bod komen. In een theaterworkshop
ontdek je bijvoorbeeld een aantal speltechnieken
zoals improviseren, hoe met een tekst om te gaan
of hoe je publiek te boeien.
Deze workshops staan al op het programma
voor het komende seizoen:

Workshop

Kunstendag voor kinderen van 8 tot 12 jaar
zondag 18 november — gratis (p. 21)

Workshop

Illustratie met huistekenaar Nicolas Marichal
zondag 18 november

Workshop

Woeste zoekers workshop voor 8- tot 10-jarigen

woensdag 6 t.e.m. vrijdag 8 maart — € 40 (p. 30)
Hou onze website in de gaten voor updates van ons aanbod.

Workshops op maat
Heb je zin om met je vrienden, vereniging, collega’s of klas deel te nemen,
wil je iets leuks doen voor je verjaardag of een ander feest, maar zit
er niet direct iets bij wat je zoekt? We bieden ook workshops op
maat aan. Neem gerust contact met ons op, en we kijken samen wat
we voor jou kunnen doen. Alles kan en alles mag.
Een workshop kan in het kader van een voorstelling die je gaat zien,
maar kan ook los van een productie. De begeleiding wordt telkens
gegeven door een dramadocent of door een acteur van de productie
waarbinnen de workshop kadert.
— duur: 2,5 uur — basisprijs: € 150

Andere ideeën?
Onze deur staat steeds open voor
nieuwe ideeën of suggesties.
Wanneer je ons contacteert proberen
we jouw idee zeker vorm te geven.

Voor meer info kan je terecht
bij Liesbeth Verplancke op
liesbeth@antigone.be
of 056 24 08 87.
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RONDLEIDINGEN
Rondleiding voor groepen of studenten
Wil je Theater Antigone achter
de schermen ontdekken?
Een rondleiding door onze speelen atelierruimte geeft antwoord
op vele vragen. Je krijgt een korte
ontstaansgeschiedenis van het
theater en verkent onze ruimte die
achtereenvolgens een brouwerij,
een autogarage en een
verdeelcentrum voor
huishoudtoestellen is geweest.
Op aanvraag kan binnen
de rondleiding ook de
nodige aandacht aan onze
sociaal-artistieke werking
worden gegeven, of
kunnen we de rondleiding
afstemmen op kinderen.
— duur: ongeveer 75 minuten
— max. aantal deelnemers: 25
— prijs: € 30

Voor vragen of meer info
kan je terecht bij Liesbeth Verplancke
op liesbeth@antigone.be
of 056 24 08 87.
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VOOR
SCHOLEN
Schoolvoorstelling
De eerste kennismaking met theater
gebeurt vaak in schoolverband.
Daarom voorzien we een aanbod
van voorstellingen die ook tijdens
de schooluren kunnen worden
gereserveerd. We proberen te zorgen
voor voorstellingen voor alle leeftijden.
Een schoolvoorstelling kan ook deel
uitmaken van een grootouderfeest,
een familiedag of ouderdag.
Lesmap en besprekingen
Een schoolvoorstelling staat of valt
vaak met een goede voorbereiding.
Theater Antigone helpt leerkrachten
en docenten daarom graag om daar
een geslaagde ervaring van te maken.
Voor elke eigen productie maken we
een uitgebreide lesmap waarin
onder meer de thematiek, de acteurs,
scenografie of kostumering onder
de loep worden genomen.
We voorzien voldoende materiaal
voor een onderhoudende voorbespreking
en een nabespreking met de leerlingen.
Die omkadering dient als hulpmiddel
om de theaterervaring van de leerlingen
te verrijken.

Theater is meer dan alleen maar kijken.
Een goede theaterervaring prikkelt
meer dan één zintuig. We proberen
dus steevast enkele aanvullende
elementen te voorzien om de
theaterervaring van je leerlingen
op en top te maken.
De info hieronder is specifiek bedoeld
voor scholen. Uiteraard kan je met
je klas ook ons basisaanbod voor
groepen volgen. (p. 44-45)

Try-out
Wil je graag weten
of de voorstelling iets
is voor jouw leerlingen/studenten?
Als leerkracht kan je gratis genieten van
een try-out. Via de digitale nieuwsbrief
voor leerkrachten kan je hiervan
op de hoogte gehouden worden.
Vergeet ook niet de school te
vermelden waar je lesgeeft.
Wil je meer info over ons
scholenaanbod, of de nieuwsbrief
voor leerkrachten ontvangen?
Voor alle info
kan je terecht bij Liesbeth Verplancke:
liesbeth@antigone.be
of 056 24 08 87
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OP DE HOOGTE
BLIJVEN
Seizoensbrochure en magazine
Onze seizoensbrochure verschijnt
traditioneel eind juni en geeft een
volledig overzicht van wat Theater
Antigone het volgende seizoen te
bieden heeft. Daarnaast publiceren
we 5 keer per jaar onze magazines,
die dieper ingaan op de komende
producties en wat achtergrond
geven bij onder meer spelers,
makers en onze werking.
De vormgeving van die tijdschriften
en de seizoensbrochure is al sinds
jaar en dag van de vakkundige en
eigenzinnige hand van Gert Dooreman,
met tekeningen van Nicolas Marichal.
Wens je onze tijdschriften thuis
te ontvangen? Dan kan je een mailtje
sturen naar post@antigone.be
of je aanmelden op onze website.

Nieuwsbrief Op geregelde
tijdstippen ontvang je onze
nieuwsbrief in je mailbox.
Daarin worden onze eigen producties,
activiteiten of gastvoorstellingen
aangekondigd en actueel
Antigone-nieuws meegegeven.
Kort, bondig, en to-the-point.
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
kan via onze website.
Website Op onze website
www.antigone.be vind je alles
over onze voorstellingen, theaterkampen, sociaal-artistieke werking,
jongerenwerking en nog veel meer.
Je kan er terecht voor
reservaties, praktische info,
tournee-planningen, nieuws,
foto’s, persreacties.

Sociale media Ben je benieuwd wat er allemaal gebeurt achter de schermen van
Theater Antigone? Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe voorstellingen,
theaterkampen of wijkproject? Volg ons op onze sociale media en je hoort als
eerste alles over onze werking. Je vindt ons op
Wil je zelf iets kwijt over een
voorstelling of je theaterervaring
bij ons? Heb je een leuke foto?
Gebruik #theaterantigone

@theaterantigone
@theater_antigone
@theaterantigone

Privacy Bij Theater Antigone springen we zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens
die je aan ons doorgeeft. Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze
nieuwsbrief via de link onderaan. Wens je onze brochures niet meer per post
te ontvangen, laat het ons dan weten op post@antigone.be.
Je gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd uit onze database.
Wil je graag de gedetailleerde info rond ons privacybeleid nalezen,
surf dan naar www.antigone.be/nl/privacy
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PRAKTISCH
Contact
Theater Antigone ligt in
de wijk Overleie in Kortrijk.
Onze zaal en secretariaat zijn
makkelijk te bereiken met
de fiets, openbaar vervoer,
te voet of met de auto.
Meer info vind je op
onze website.
Secretariaat
Overleiestraat 41, Kortrijk
Locatie voorstellingen
Overleiestraat 47, Kortrijk
056 24 08 87
post@antigone.be
Vaste medewerkers
Jos Verbist
Nancy Vanoverbeke
Liesbeth Verplancke
Ruth Desmit
Bram Corneillie
Karel Vanacker
Niels Vanherpe

artistieke en zakelijke leiding
zakelijke werking
educatie en publiekswerking
pers en communicatie
administratie, spreiding en communicatie
productie en logistiek
geluidsontwerp en techniek

Vrijwilligers
Theater Antigone zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers.
Heb je zin om te helpen bij het versturen van onze magazines,
achter de bar of bij het flyeren?
Neem dan zeker contact op met Karel Vanacker via karel@antigone.be.
Hij houdt je verder op de hoogte.
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Aanvangsuur
Alle voorstellingen starten om 20u15, tenzij anders vermeld.
De kassa en foyer zijn open vanaf 19u30, de zaal opent
enkele minuten voor de voorstelling begint.
Laatkomers worden niet meer toegelaten in de zaal.
Reserveren
Je kan tickets reserveren via
onze website, www.antigone.be.
Let wel: online reservaties zijn
pas geldig wanneer je een
reservatiebevestiging ontvangt.
Persoonlijk of telefonisch reserveren
kan bij ons secretariaat,
elke werkdag van 9u tot 12u en
van 13u30 tot 17u30 (vrijdag: 16u30).
Het telefoonnummer is
056 24 08 87.
Gereserveerde tickets liggen
telkens klaar aan de avondkassa.
Op voorhand betalen hoeft dus niet.
We vragen wel om je tickets een
kwartier voor de voorstelling af
te halen. Niet tijdig afgehaalde
tickets worden bij een uitverkochte
zaal doorverkocht.

Toegankelijkheid
Iedereen is welkom in Theater Antigone.
We leveren graag een aantal extra
inspanningen om de toegankelijkheid
te optimaliseren. Ben je een rolstoelgebruiker, hardhorend of slechtziend?
Heb je een assistentiehond of moeten
we een tolk inschakelen?
Laat in het opmerkingsveld bij je
reservatie iets weten, of geef ons
telefonisch een seintje en we voorzien
voor jou en je begeleider een goed
bereikbare plaats.

Prijzen
(tenzij anders vermeld)
Standaard: € 13
Kortingstarief: € 10
(lerarenkaart, Open Doek-leden,
–26, 65+ en groepen >10)
Kansentarief: 20 % van ticketprijs
(voor wie recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming,
bij vertoning van de UiTpas)
Trio-abonnement: € 27 voor
3 voorstellingen naar keuze
(Enkel geldig op voorstellingen in
Theater Antigone. Meer informatie over
onze trio-abonnementen vind je op p. 39)
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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

S E C R ETAR IA AT
OVE R L E I E STR A AT 41

VO O R STE L L I N G E N
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.

theaterantigone
@theater_antigone
@theaterantigone

vormgeving:
Dooreman
tekeningen:
Nicolas Marichal
v.u.: Jos Verbist
Rekollettenstraat 18-20
8500 Kortrijk

