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De krokusvakantie staat in Kortrijk synoniem voor Kinderkunstenfestival Spinrag
van Schouwburg Kortrijk. Zet je hersenpan in beweging en ontdek de hele vakantie
straffe podiumvoorstellingen, unieke films en workshops.
Op verschillende plaatsen in de stad staan Container Schouwburgen waar jong en oud
buiten de lijntjes mag kleuren. Van daaruit start je Spinrag-reis door de rest van de stad.
Ook in Theater Antigone organiseren we opnieuw Spinrag-activiteiten.

KINDERKUNSTEN
FESTIVAL SPINRAG
Spinrag-voorstellingen in Theater Antigone
Tijdens de krokusvakantie hebben we in Theater Antigone
twee Spinrag-voorstellingen staan:
Het puin van Eden (10+)
op zaterdag 2 maart om 19.00u
Woestzoeker (8+)
op vrijdag 8 maart om 19.30u (wachtlijst)
en zaterdag 9 maart om 17.00u (laatste tickets)
Op de volgende bladzijden kan je alle details daarover lezen. Reserveren voor
de voorstellingen kan op onze website www.antigone.be of via 056 24 08 87.

Woeste Zoekers workshop
Onze theaterkampen zijn al jaren
een vaste waarde in het aanbod en
sinds vorig seizoen organiseren we
een nieuwe workshopreeks.
Een soort pre-kamp voor de
kleinere theatertalenten tijdens
de krokusvakantie. Jongens en
meisjes van 8 tot 10 jaar kunnen
dit keer drie halve dagen naar de
Woeste Zoekers workshop komen.
Spelenderwijs leren ze wat acteren is,
samen met Dries Notelteirs, acteur
uit Woestzoeker. Daarna kijken
ze samen naar de voorstelling.
De Woeste Zoekers workshop is
ondertussen helemaal uitverkocht.
Jongeren tussen 14 en 16 jaar
kunnen wel nog terecht in ons
paasvakantiekamp. Voor de
17- en 18- jarigen is er nog plaats
in het herfstvakantiekamp.
Om in te schrijven, moet je
op www.antigone.be zijn.

Andere Spinrag-tips
Naast de activiteiten in Theater Antigone,
valt er op Spinrag nog vanalles te beleven.
Le grand ballet, een voorstelling over
hofcomponist Marin Marais, is een
pittig feestje vanaf 6 jaar waarop je
zelf mag mee shaken.
vrijdag 8 maart in Schouwburg Kortrijk
Of je kan naar De wereld, een voorstelling
over Jerome die de wereld in trekt en
bijzondere mensen ontmoet op zijn reis.
Een hartverwarmend stuk vanaf 8 jaar.
dinsdag 5 maart in het Arenatheater
van Schouwburg Kortrijk
Op www.spinrag.be kan je het
volledige Spinrag-programma bekijken.
Ook bij UiT in Kortrijk krijg je meer
informatie en kan je reserveren
(Schouwburgplein 14, Kortrijk of 056 23 98 55).

spel

Het Kwartier, fABULEUS

Arend Pinoy,
Wanda Eyckerman

HET PUIN
VAN EDEN

tekst en regie

Freek Mariën,
Carl von Winckelmann
decor en licht

Timme Afschrift
muziek

Ruben Nachtergaele
kostuums

Nikè Moens
dramaturgie

Peter Anthonissen,
Ruth Mariën
productieleiding

Kathleen Vogelaers
techniek

Seppe Janssens
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met de steun van
de Vlaamse Gemeenschap, het
Vlaams Fonds voor de Letteren,
de stad Leuven, CC Mechelen
met dank aan
ARSENAAL/LAZARUS

“Eén van de vele voordelen van de berg is dat je hier veilig bent.”
Ben jij normaal? Ben jij gemiddeld genoeg om jezelf te kunnen zijn?
Speel jij een rol? Speel je mee? Waarom niet?
“De geniale zet van
Een man heeft iets goed te maken.
Mariën en Von WinckelIets met een meisje vrouw zijn beste vriendin.
mann is het ongemakkelijke
Een onhandige pingpong tussen nu en het verleden.
brokkeltaaltje waarin deze
tekst is opgesteld. (...)
Over insiders en outsiders.
De taal leidt om de tuin.
Over meedoen of toekijken.
L’enfer, c’est les autres,
Over hoe anderen je veranderen.
maar dan op pubermaat.”
Over de grenzen van fantasie.
Gilles Michiels in De Standaard
En de vervaldatum van vriendschap.
“Het puin van Eden licht op
In Theater Antigone
een subtiele manier uit wat
10+
zaterdag 2 maart 2019 om 19.00u.
ons allemaal overkomt en
tickets 8 euro
ieders opgroeien tekent: het
Een halfuur voor de voorstelling
verlies van spel, van fantasie.”
kan je naar een gratis inleiding.

Evelyne Coussens in De Morgen

Theater Antigone en Theater Artemis

WOESTZOEKER
Op een dag kwam ik thuis en waren mijn ouders weg.
Het is te zeggen, zij waren gekrompen en alles rondom
hen leek plots gigantisch. Ik begreep het niet.
Mijn pa zat op de rand van een bloempot
en mijn ma was verdwaald in het tapijt.
En toen was het hek van de dam.
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regie Raven Ruëll
spel Dries Notelteirs,

Sophie Warnant
livemuziek

Arend Niks,
Keimpe De Jong
tekst Raven Ruëll,
Jan Sobrie
scenografie

Giovani Vanhoenacker
geluidsontwerp

Niels Vanherpe
lichtontwerp

Maarten Thorrez

Woestzoeker is een bitterzoete, maar vrolijke,
van de pot gerukte voorstelling over hoe een groeiende
sociale ongelijkheid ook het onderwijs aantast.
Twee woeste zoekers trekken hartstochtelijk
ten strijde tegen een vijand waarvan iedereen
zegt dat hij niet te kloppen is: armoede.
Na het hyperkinetische Bekdichtzitstil (2014) schrijven
Raven Ruëll en Jan Sobrie opnieuw een lofzang op
het roekeloze en losbandige kind dat anders is.
Sophie Warnant en Dries Notelteirs spelen twee
kinderen die elkaar vinden in eenzelfde situatie.
Met (geïmproviseerde) instrumenten brengen Keimpe
De Jong en Arend Niks een soundscape live op de scène.
Woestzoeker is een voorstelling van Theater Antigone
en Theater Artemis over verwoed tegen de stroom in
zwemmen. Want tegen de stroom in heeft wel degelijk zin.
“De grootste troef van
Woestzoeker is de speelse,
gelaagde tekst. En de pre
cieze regie van Raven Ruëll
slaagt erin om de karakters
van Sammy en Ebenezer in
tedere, humoristische tinten
te schilderen.”

“Woestzoeker kiest een
eenduidige richting. In het
goed gedoseerde verhaal
loopt de toenadering van
de twee jongeren parallel
met hun sociale strijd.
Humor en fantasie geven
Woestzoeker een eigen smoel.”

Theaterkrant

De Standaard

stage Marie De Graeve,

Liesbeth De Clercq
8+
We hebben goed nieuws,

In Theater Antigone
vrijdag 8 maart om 19.00u. (wachtlijst)
zaterdag 9 maart om 17.00u. (laatste tickets)
Een halfuur voor de voorstelling kan je naar een gratis inleiding.

want Woestzoeker komt volgend seizoen terug naar Theater Antigone
én gaat op tournee door Vlaanderen en Nederland.
De nieuwe speeldata ontdek je eind mei in onze seizoensbrochure en op de website.

BRONKS

BELGIË
ONDERTITELD

Wat is dat nu eigenlijk, Belg zijn?

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 honderdtal boeiende Belgen in alle uithoeken
van het land, op zoek naar de raakpunten en de
schoonheid achter al die schijnbare tegenstellingen.

F OT O © C L A R A H E R M A N S

Het resultaat is een theaterportret dat de ziel
van ons land 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.
België ondertiteld / La Belgique sous-titrée is
een meertalige voorstelling waarbij humor en
zelfrelativering nooit ver weg zijn, en waar
niemand onberoerd buiten gaat.
concept en regie Greet Jacobs, Julie Delrue
coproductie
Perpodium
spel
Jean-Baptiste Szézot, Greet Jacobs,

Julie Delrue, Rachid Laachir, Arber Aliaj (stage)
coaching
Peter Monsaert
lichtontwerp
Geert van Oorlé
kostuum
Valerie Le Roy
met steun van
Vlaams Fonds voor de Letteren en
de tax shelter van de Belgische Federale Overheid
met dank aan
De Grote Post en C-mine
gesproken talen Frans, Nederlands, Engels e.a. (boventiteld FR/NL)
In Theater Antigone
woensdag 27 maart om 20.15u.
(gratis inleiding een halfuur voor de voorstelling)

donderdag 28 maart om 14.00u.
(schoolvoorstelling toegankelijk voor publiek)

Naast onze eigen voorstellingen die op tournee zijn en de theatergezelschappen
die we te gast hebben in onze zaal, doen we bij Theater Antigone nog een heleboel dingen. Op dit moment zijn
we volop bezig met drie projecten
voor de jonge theaterfans.
We organiseren een reeks
workshops voor de lagere
schoolkinderen uit de wijk,
we nemen opnieuw deel aan
het Kortrijkse ROOTS-project
en ons theaterproject voor
jongeren van 18 tot 25 jaar is
aan een nieuwe editie begonnen.

Theater spelen met

ABC

wat?
een reeks theaterworkshops
voor kinderen

met wie?
35 kinderen tussen zes en twaalf
jaar uit onze wijk Overleie

Net na de kerstvakantie zijn we in
wanneer?
Theater Antigone gestart met het
workshops op woensdagnamiddag
ABC theaterproject. Dat is een traject
in januari en februari
van een zestal weken waarbij we kinderen
met een toonmoment op
uit onze wijk theater leren spelen. Het
woensdag 6 maart om 17.00u
idee daarvoor is ontstaan toen Elisabeth
De Smidt, een bevlogen vrijwilligster uit onze wijk Overleie, op bezoek kwam
in onze zaal met de kinderen van haar huiswerkbegeleidingsgroep ABC Cirkel.
De kinderen waren zo onder de indruk van Theater Antigone dat we beslisten
hen verder te laten proeven van theater.
Tom Bruneel, projectleider van
Nu is het zo ver en hebben we liefst 35
de wijkteams van het OCMW:
enthousiaste kinderen tussen zes en twaalf
“De kinderen leren elkaar op een
jaar in onze groep. Regisseurs Hannes
andere manier kennen en ontdekken
Reckelbus en Salomé Mooij gaan met de
spelenderwijs hun talenten. Wat voor
kinderen op zoek naar de blauwe vogel,
mij het allermooiste is aan dit project
naar het verhaal van Maurice Maeterlinck.
is dat ze een kans krijgen. We werken
In de workshops ontwikkelen de deelnemers
echt met de toekomst. We laten hen
spreekdurf, leren ze samenwerken of
voelen dat we investeren in hun talent
emoties uiten. De ouders van die vrolijke
en geloven in hun kracht. De kinderen
bende springen mee op de kar en komen
krijgen daardoor meer vertrouwen
’s middags samen om te koken voor
in de regisseurs, in elkaar, en bovenal
de kinderen.
in zichzelf.”

wat?
een project van 10 Kortrijkse
vrijetijdsorganisaties om
hun aanbod bekend te maken
bij OKAN-jongeren

met wie?
170 jongeren uit OKAN-klassen

wanneer?

Talent ontdekken tijdens

ROOTS19

elke donderdagnamiddag
van januari tot begin maart,
met een toonmoment in
Kunstencentrum Buda
op vrijdag 29 maart om 18.30u

Zo’n 170 jongeren uit de OKAN-klassen (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers)
zijn zich weer volop “aan het smijten” tijdens ROOTS. Ze proeven elke week van
wat vrije tijd in Kortrijk kan zijn. Vinden ze het geweldig om theater te spelen
of dansen ze toch liever een choreografie? Is het de max om een kunstwerk te
schilderen of lijkt radio maken toch meer hun ding? In het ROOTS-project leren
de OKAN-jongeren nieuwe interesses kennen die ze later kunnen verfijnen
bij de Kortrijkse vrijetijdsorganisaties.
Na die verkennende weken
Bayan, ROOTS-deelnemer
verdiepen de jongeren
van 17 jaar uit Syrië:
zich vijf dagen lang in één
“Het is voor mij de eerste keer
discipline. In Theater Antigone dat ik theater speel. De leukste
maakt theatermaker Pascal
opdracht uit de workshop was
Buyse samen met hen een
“loop eens zoals een model”.
kort theaterstuk over gender
Als ik daar sta voel ik zoveel
en identiteit. Op het einde
energie stromen in mijn lichaam
van die intensieve week
en ik hou ervan om de mensen
tonen alle groepen hun
te zien lachen dankzij mij.
resultaat tijdens een toonMijn broer Abdel zit ook in het
moment in Buda Kortrijk.
ROOTS-project en hij vond de
theaterworkshop zelfs zo leuk
Isabella, ROOTS-deelnemer
dat hij nu acteur wil worden.”
van 12 jaar uit Florida in de VS:
“Ik heb nog nooit theater gedaan, want ik ben eigenlijk een danser. Ik vond
de workshop heel leuk, omdat ik zo actief kon zijn. Als ik moet optreden,
heb ik wel een beetje stress, maar ik sta echt graag op het podium.”

wat?
een theaterproject
voor jongeren

met wie?
jongeren tussen 18 en
25 jaar uit Kortrijk en de
regio Zuid-West-Vlaanderen

wanneer?
eerste reeks theaterworkshops in het voorjaar
repetities in augustus
en september met de
première van een
volwaardige voorstelling
op 10 oktober 2019

Fascinaties in het

JONGERENPROJECT
Wat fascineert jou? In welk onderwerp, welke persoon of welke gebeurtenis ben jij
eindeloos geïnteresseerd? Met die vragen begint regisseur en theatermaker David Dermez
aan de workshopreeksen van ons nieuwe theaterproject voor jongeren.
Op vijf verschillende plaatsen — in Harelbeke/Deerlijk,
Mirthe Duquesnoy, 17 jaar: Kortrijk, Wevelgem/Menen, Waregem en Roeselare — kunnen
“Bij de herneming van het
jongeren tussen 18 en 25 jaar een theaterworkshop volgen.
vorige jongerenproject
Ze bedenken ideeën rond het thema, improviseren en leren
Lanterna Magica heb ik
wat acteren is. Op het einde van hun reeks brengen ze een
een vervanging gespeeld.
klein toonmoment. Je kan nog inschrijven voor een van
Ik kende niemand van
de laatste workshopreeksen in maart en april, dus rep je
die groep, maar iedereen
naar onze website als je zin hebt om mee te doen.
was zo vriendelijk en ik
voelde mij snel thuis.
Vanaf augustus gaat David vervolgens aan de slag met
Toen de oproep verscheen
een groep jongeren om een volwaardige theatervoorstelling
voor het nieuwe jongerente maken. Die zal in première gaan op 10 oktober in
project riep mijn mama
Theater Antigone en vertrekt daarna op tournee.
meteen dat ik mij moest
inschrijven. Ik moet daar zelf altijd een beetje over nadenken, maar ik heb het
toch gedaan en zie het helemaal zitten. Je leert zoveel bij, je maakt nieuwe vrienden
en het gevoel om deel uit te maken van zo’n spektakel is onbeschrijfelijk. Ik kijk
er bovendien heel erg naar uit om met een nieuwe regisseur te werken die mijn
wereld weer op een andere manier kan verbreden.”

Cerebriraptor

… is onze voorstelling
op tournee tot eind februari.
Aurelie Di Marino schuimt met haar vier acteurs
de theaterzalen af om iedereen te vertellen over
“de cerebriraptor”, een parasiet die verspreid
wordt via communicatie en de hersenen aantast.
Je kan nog gaan kijken in Tielt, Oostende en Lier.
… draaien de hersenen van Gökhan Girginol op
volle toeren. Hij maakt in juni de voorstelling
over de hoop en verwachtingen van jongeren.
Daarvoor gaat hij in gesprek met opvoeders, leraren
en jongeren zelf. Banzaï is trouwens Chinees voor
“ik wens u duizend levens toe”. In ons volgende
magazine lees je alles over die voorstelling.

Banzaï

… ligt de puzzel van onze programmatie voor volgend
seizoen bijna op tafel. We proberen een zo gevarieerd
en evenwichtig aanbod samen te stellen om je
vanaf september mee te verwelkomen.
Half mei ontdek je het programma voor
in onze seizoensbrochure en op onze website www.antigone.be
Daar kan je je ook aanmelden om de papieren versie thuis
toegestuurd te krijgen, mocht dat nog niet het geval zijn.

2019-2020

… zijn meer dan 40 enthousiastelingen begonnen aan een nieuw
sociaal-artistiek project. Regisseurs Michaël Vandewalle en
Silke Thorrez maken een voorstelling over familie:
Je kan trouwens nog altijd Vriend van Theater Antigone worden.
Met jouw gift ondersteunen we ons sociaal-artistiek project.
Je vindt alle informatie op onze website www.antigone.be.

Coupe Familiale.
Doen!

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
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