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VOILÀ.

We zijn net je brievenbus komen binnenvallen
met ons nieuwe Theater Antigone-boekje.
Neem rustig de tijd om er even door te bladeren.
We vergasten je zoals elk jaar op een spannend
en divers theaterseizoen.

De steeds veranderende wereld om ons heen blijft ons werkterrein en onze
inspiratiebron en betrokkenheid bij de werkelijkheid is cruciaal in alles wat
Theater Antigone doet: in onze eigen producties en ons sociaal-artistiek project,
in de keuze van onze gastvoorstellingen, ons jongerenproject, de ROOTS- en
ABC-projecten, tot en met onze voorstellingen met jong talent.

Kan kunst de wereld redden?
Kan theater de wereld veranderen?
Misschien niet helemaal, maar de wil om dat te doen, mogen we als theatermaker nooit verliezen. Misschien kunnen we een steen verleggen in de rivier
zodat ze hier en daar een beetje anders gaat stromen. Misschien kunnen we
af en toe een klein beetje bijdragen aan een mentaliteitsverandering.
Wij zien graag dat onze voorstellingen een beetje schuren
en getuigen van maatschappelijk en menselijk engagement.

Wij houden ervan ons publiek
te raken met wat ons raakt.
Dat is ook de internationale jury voor theaterschrijvers in Müllheim
niet ontgaan. Wij zijn erg blij dat Raven Ruëll en Jan Sobrie daar de
Nederlands-Duitse prijs voor Jeugdtheater in ontvangst mochten nemen voor
Woestzoeker. Wegens groot succes spelen we die voorstelling dit seizoen opnieuw
in Theater Antigone en tijdens een lange tournee in Vlaanderen en Nederland.
Er staan mooie dingen op het menu. Zo krijgen we doorwinterde acteurs over de vloer,
met Damiaan De Schrijver, Bert Haelvoet,
Katelijne Verbeke, Bruno Vanden Broecke,
Ik hoop je te zien bij de aftrap
Josse De Pauw, Joris Van Den Brande,
van ons nieuwe seizoen op
Dirk Van Dyck, Joost Vandecasteele
zaterdag 14 september.
en Charlotte Vandermeersch.
We ontvangen dan het VlaamsVoor onze nieuwe productie Banzaï
Waalse Collectif La Station met
begeleid ik de jonge theatermaker Gökhan
hun voorstelling PARC. Die
Girginol en een groep RITCS-studenten,
avond staat in het teken van
in Zero for conduct gaat Haider Al Timimi
jong aanstormend talent en
aan de slag met elf jongeren, en Anne-Laure
is onze eerste Soirée Liquide,
Vandeputte komt langs met haar jonge,
het kleine zusje van ons
nieuwe gezelschap Wandaat.
theaterfestival Futur Liquide.
Van harte
Jos Verbist
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KALENDER 2019-20

S E PTE M B E R
za 14 PARC . Collectif La Station
				
		 DÉMARCH E 45 . RITCS . p. 6-7
		
SOIRÉE LIQUIDE
OKTOB E R
do 10 TOE N DRA . Theater Antigone, De Spil, De Steiger, De Schakel,
		 d’Iefte, Het Spoor, CC Wevelgem en Zuidwest . p. 8
		
PREMIÈRE

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

11 Toendra
12 Toendra
23 QU E S E RA S E RA / Hitchcock Truffaut Cavett Godard / ... . tg STAN . p. 10
28 TH EATE R KAM P H E R FSTVAKANTI E . voor 17- en 18-jarigen . p. 20
29 Theaterkamp herfstvakantie
30 Theaterkamp herfstvakantie
31 Theaterkamp herfstvakantie
1

Theaterkamp herfstvakantie

7 WOESTZOE KE R . Theater Antigone en Theater Artemis . p. 12
9 Woestzoeker
15 BAN ZAÏ . Theater Antigone, RITCS, d e t h e a t e r m a k e r . p. 14
16 Banzaï
		
SOIRÉE LIQUIDE

zo 17 KU NSTE N DAG VOOR KI N DE R E N . p. 11
DECE M B E R

zo 1
vr 6
za 7
JAN UAR I
do 16

RACE . Arsenaal . p. 16
VITA S IYO M UCH E ZO YA WATOTO . Théâtre & Réconciliation, KVS . p. 17
Vita Siyo
MÉTISS E . Theater Antigone en Action Zoo Humain . p. 18

		
PREMIÈRE

vr
za
do
FE B R UAR I
za
vr
wo
do
vr
za
MAART
di
di

17 Métisse
18 Métisse
23 Métisse
8 B U Z Z . Kopergietery, Arsenaal/Lazarus, KGbe . p. 22
21 CLAS H . BRONKS . p. 23
26
27
28
29

TH EATE R KAM P KROKUSVAKANTI E . voor 8- tot 10-jarigen . p. 20
Theaterkamp krokusvakantie
Theaterkamp krokusvakantie
R ITA . Tuning people, BRONKS . p. 24

10 Z E RO FOR CON DUCT . Kloppend Hert, fABULEUS . p. 25
24 DE WOOR DE NAAR . Muziektheater De Kolonie . p. 26
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IN KORTRIJK

APR I L
do

ma
di
wo
do
vr
ma
di
wo
do
vr
vr

2

MOBY DICK, at last Queequeg speaks . LOD . p. 27

6

TH EATE R KAM P 1 PAASVAKANTI E . voor 14- tot 16-jarigen . p. 20

7

Theaterkamp 1 paasvakantie
Theaterkamp 1 paasvakantie
Theaterkamp 1 paasvakantie
Theaterkamp 1 paasvakantie
TH EATE R KAM P 2 PAASVAKANTI E . voor 14- tot 16-jarigen . p. 20
Theaterkamp 2 paasvakantie
Theaterkamp 2 paasvakantie
Theaterkamp 2 paasvakantie
Theaterkamp 2 paasvakantie
M I LLE N N IALIS M . Wandaat . p. 28

8
9
10
13
14
15
16
17
24

		
SOIRÉE LIQUIDE
MEI
do 14 E E N HON D VOOR R U DY . Theater Antigone en De Bolster . p. 30
		
PREMIÈRE

AUG USTUS

vr
za
vr
za
zo
do
vr
za

15
16
22
23
24
28
29
30

Een hond voor Rudy
Een hond voor Rudy
Een hond voor Rudy
Een hond voor Rudy
Een hond voor Rudy
Een hond voor Rudy
Een hond voor Rudy
Een hond voor Rudy

ma
di
wo
do
vr
ma
di
wo
do
vr

17
18
19
20
21
24
25
26
27
28

TH EATE R KAM P 1 ZOM E RVAKANTI E . voor 11- tot 13-jarigen . p. 20
Theaterkamp 1 zomervakantie
Theaterkamp 1 zomervakantie
Theaterkamp 1 zomervakantie
Theaterkamp 1 zomervakantie
TH EATE R KAM P 2 ZOM E RVAKANTI E . voor 11- tot 13-jarigen . p. 20
Theaterkamp 2 zomervakantie
Theaterkamp 2 zomervakantie
Theaterkamp 2 zomervakantie
Theaterkamp 2 zomervakantie

Kom je LI EVE R OVE R DAG naar
een voorstelling kijken? We hebben
regelmatig scholen op bezoek en
soms zijn er nog plaatsen over in
de zaal die we openstellen voor
gewoon publiek. Via ons magazine,
onze nieuwsbrief en website houden
we je daarvan op de hoogte.

De eigen producties van
Theater Antigone gaan OP TOU R N E E
en zijn dus ook op andere
plaatsen in Vlaanderen, Brussel
of zelfs Nederland te zien.
De speeldatums en -plaatsen
vind je op de bladzijden met uitleg
over de voorstellingen zelf.
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SOIRÉE

We hebben dit seizoen een
nieuw concept: Soirée Liquide.
Misschien ben je het voorbije
seizoen naar ons tweejaarlijks
theaterfestival Futur Liquide
geweest? Tijdens die driedaagse stellen we jong theatertalent aan je
voor in een gevarieerd festivalprogramma. In het seizoen waarin er geen
Futur Liquide is, kan je die jonge makers nu ontdekken op het kleine zusje
van ons festival: Soirée Liquide.
In het komende seizoen hebben we drie Soirée Liquides voor jou:
za 14/09 seizoensopener PA R C + DÉM ARCHE 45
za 16/11 BANZ A Ï (p. 14) + voorstelling RITCS-studenten
vr 24/04 MILL ENNIA L ISM (p. 28) + nog te bepalen

Op zaterdag 14 september openen we ons nieuwe seizoen met de eerste Soirée Liquide van
2019-2020. En dat is meteen een double bill, met het afstudeerproject van Anne Declercq
Démarche 45, gevolgd door de voorstelling PARC. Daarin zie je onder meer Eléna Doratiotto
en Kirsten Van Den Hoorn spelen, die je misschien nog kent van onze voorstelling Oeps.

RITCS departement Drama

DÉMARCHE 45
Maar hoe lang blijf je dan doorgaan
Wanneer is het tijd om
een droom los te laten
Hoe doe je dat, loslaten
Of wint de aanhouder altijd
(En wat win je dan?)
Hoeveel keer val je, voor je
tegen jezelf fluistert: “genoeg”.
Hoe ver ga je, voor je luidop zegt:
“genoeg nu”.
In Theater Antigone
za 14 september om 18.15u

Tu
veux,
donc
tu peux

Démarche 45 is een ode
aan het vallen en weer opstaan.
Opnieuw vallen. Blijven dromen.
Een ode aan de schoonheid
van het niet opgeven, de
herhaling, of het vernietigende
van blijven doorgaan.
regie Anne Declercq
spel Gilles Van Hecke,

Garance Valets,
Patricia Kargbo,
Mathias Van der Goten

De voorstelling Démarche 45 speelt op Soirée Liquide,
als onderdeel van de double bill met PARC.
F OT O © R I T C S
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LIQUIDE
Collectif La Station

PARC

Een zwarte
komedie die
ruikt naar
bloed en chloor
PARC vertelt de geschiedenis
van Lars, Kania, Anke en Nicolaï,
trainers in een dierenpark.
Op een dag gebeurt het ondenkbare:
orka Tatanka — publiekslieveling —
verslindt hun leidinggevende.
Die gebeurtenis drijft hen de volgende nacht tot complete waanzin.

F OT O © M A R I E - VA N L E N T I N E G I L L A R D

PARC is een nachtmerrie die naar
bloed en chloor ruikt. Een hedendaagse
zwarte komedie, geïnspireerd op
het werk van illustrator Charles
Burns en regisseur David Cronenberg.
Onthoud bovenal: een avond
onmiskenbaar theatertalent uit
het zuiden van het land.
De acteurs in PARC spreken
zowel in het Nederlands als Frans.
Daarom is de voorstelling voorzien
van boventiteling.

spel

Cédric Coomans,
Eléna Doratiotto,
Sarah Hebborn,
Daniel Schmitz,
Kirsten Van Den Hoorn

In Theater Antigone
za 14 september om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling PARC
kan je naar een gratis inleiding.

De voorstelling PARC speelt op
Soirée Liquide, als onderdeel van
de double bill met Démarche 45.

T I P S Nog meer werk zien van jonge makers op een Soirée Liquide?
Dan is Banzaï (p. 14) iets voor jou.
Ben je een talenknobbel? Ook Vita siyo muchezo ya watoto (p. 17) is een
Frans-Nederlandstalige voorstelling met boventiteling.

( 8 ) — O K T O B E R — N O V E M B E R 2 019

T I P S Wil je meer van onze eigen producties zien?
In januari gaan we in première met onze nieuwe voorstelling Métisse (p. 18).
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Theater Antigone, De Spil, De Steiger, De Schakel,
d’Iefte, Het Spoor,
CC Wevelgem
en Zuidwest
De strijd van een
Een groep jonge mensen komt samen op
groep jongeren voor
een onbestemde plek. Ze zijn één brok energie
een andere wereld

TOENDRA

en willen de wereld op sleeptouw nemen.
Hun eigen fascinaties en het werk van Anton Tsjechov zijn de
voedingsbodem voor hun vertelling. De jongeren willen wél verandering,
durven wél beslissingen nemen en zetten rechtvaardigheid en respect
daarbij voorop. Gelijkheid is voor hen een fundamenteel recht, het huidige
wereldbeeld een spiegel voorhouden vinden ze een vanzelfsprekendheid.
Zal die strijd voor een andere wereld slagen of betekent het hun ondergang?
Toendra is het nieuwe jongerenproject van Theater Antigone,
d’Iefte, Het Spoor, De Steiger, CC Wevelgem, De Schakel en De Spil.
In het voorjaar van 2019 volgden bijna 70 jongeren een workshopreeks
bij theatermaker David Dermez. Hij vertrok in die workshops vanuit
hun persoonlijke fascinaties om nieuwe personages te creëren en
bestaande figuren te verrijken. Met een groep van die spelers maakt
hij nu Toendra, een hedendaagse en frisse voorstelling die zich afvraagt
hoe we overleven in onze huidige wereld.

regie David Dermez

Dieter Allegaert, Hélène
Claerhout, Emma De Clercq,
Lisa De Lange, Kate Dejonckheere,
Liesbet Delvoye, Margot
Demeulemeester, Jenne
Depraetere, Mirthe Duquesnoy,
Lotte Fontaine, Emma Gouwy,
Lars Himpe, Jana Huyghe,
Camille Moreels, Alice Rottey,
Valerie Stalmans, Lisa Vandeweege,
Ella Vanhaverbeke, Meru Vermeersch,
Céline Vermeulen, Marthe Victoor,
Siel Windels, Trine Wylin
spel

In Theater Antigone
do 10 oktober om 20.15u (première)
vr 11 en za 12 oktober om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Tickets: 9 euro
Toendra op tournee
do 17/10 Waregem De Schakel 20.00u
za 26/10 Harelbeke Het Spoor 20.00u
za 2/11 Moorsele OC De Stekke 20.15u
vr 8/11 Menen De Steiger 20.15u
za 9/11 Deerlijk d’Iefte 20.15u
wo 13/11 Roeselare De Spil 19.00u

T I P S In Toendra neemt een groep jonge mensen het heft in eigen handen op zoek naar verandering.
Ook in Zero for conduct (p. 25) laten jongeren hun stem horen.
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tg STAN

QUE
SERA
SERA /
HITCHCOCK
TRUFFAUT
CAVETT
GODARD /
POUR QUI
POUR QUOI

Een theaterreis naar het
werk van de legendarische
filmregisseur Hitchcock

F OT O © M AT T H I A S D E K O N I N G

Alles begint met het gebroken ijs. In de winter van 1955 mag François Truffaut
als filmcriticus een eerste keer zijn grote idool Alfred Hitchcock interviewen.
Zenuwachtig als hij is voor die ontmoeting, valt hij net daarvoor door het ijs van
een dichtgevroren vijvertje. Jaren later verwijst Hitchcock nog naar het voorval:
“Telkens ik een whisky met ijsblokjes drink, moet ik aan u denken.”
In 1962 probeert Truffaut het opnieuw en beantwoordt Hitchcock een week lang
500 vragen over zijn carrière. Eind 1966 resulteert dat in het boek Le cinéma selon
Alfred Hitchcock, een werk dat van onmiskenbare invloed zou blijken.
Voor de nieuwe theaterproductie
Que sera sera begeven Damiaan De
Schrijver, Bert Haelvoet en Matthias
de Koning zich op het domein van de film.
Waar komen film en theater elkaar tegen?
Waar botsen ze en waar versterken ze elkaar?
Verschillende bronnen, zoals interviews en
televisiegesprekken, vormen het vertrekpunt
voor de voorstelling.

van en met

Bert Haelvoet,
Damiaan De Schrijver,
Matthias de Koning
In Theater Antigone
wo 23 oktober om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

T I P S Hou je van het werk van tg STAN? In Schouwburg Kortrijk staat Move (On),
een andere productie van het gezelschap.
Sterk, mannelijk theatergeweld op scène? In Clash (p. 23) gooien Joris Van den Brande en
Joost Vandecasteele hun hele lijf in de strijd om alles over het menselijk brein te ontdekken.
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THEATERTEKSTEN SCHRIJVEN MET JAN SOBRIE

Wat maakt van een verhaal een goed verhaal? Hoe bouw je een sterke verhaallijn?
Met welke technieken breng je een theaterpersonage echt tot leven?
Niemand minder dan theaterschrijver én -maker Jan Sobrie neemt je op sleeptouw.
Hij schreef de tekst van onder meer Fimosis, Bekdichtzitstil, Bloemen van een
autist en recent Woestzoeker. Na een boeiende startsessie ga je zelf aan de slag,
zodat je in de tweede en derde workshop tips op maat mee naar huis krijgt.
P R OGR AM M A
Prijs 150 euro
startworkshop op zaterdag 26 oktober van 10.00u tot 16.00u
voorstelling Woestzoeker op donderdag 7 november om 19.30u (ticket voor
dinsdag 19 november van 18.30u tot 21.30u
Woestzoeker inbegrepen)
Max. 10 deelnemers
dinsdag 26 november van 18.30u tot 21.30u

MASTERCLASS THEATERFOTOGRAFIE
DOOR KURT VAN DER ELST

We halen nog een andere klassebak in huis, want topfotograaf Kurt Van der Elst geeft
vijf avonden lang een masterclass theaterfotografie. Kurt won in 2017 de Theaterfotografie Prijs en is onze huisfotograaf. Heb jij een basiskennis fotografie, een fototoestel en weet je hoe je al dat fotomateriaal op een computer krijgt om te bewerken?
Dan leert Kurt jou hoe je in de niet alledaagse setting van een theaterscène, waar acteurs
hun ding doen, er soms weinig licht en veel beweging is, toch bruisende beelden maakt.
P R OGR AM M A
vijf dinsdagavonden: op 21 en 28 april, 5, 12 en 19 mei,
Prijs 185 euro
telkens van 19.00u tot 22.00u
Max. 8 deelnemers

TWEE GRATIS KINDERWORKSHOPS
OP KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Op Kunstendag voor Kinderen laten kunstenorganisaties en cultuurcentra je
kennismaken met allerlei soorten kunst: muziek, beeldende kunst, dans, theater
of architectuur. Bij Theater Antigone kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar een gratis
workshop volgen bij een professionele theatermaker. Geen traditionele theaterles,
maar een namiddag vol doen, spelen, acteren en je amuseren.
T I J D ST I P
Prijs gratis
zondag 18 november van 10.00u tot 12.00u
Max. 20 deelnemers
of van 14.00u tot 16.00u
per workshop

WORKSHOPS
INSCHRIJVEN

voor een workshop?
Rep je naar
www.antigone.be

We organiseren ook theaterworkshops op maat: voor team
buildings, schoolactiviteiten of verjaardagsfeestjes. Standaard
duurt zo’n workshop 2,5 uur, maar alles is mogelijk. Neem contact
op met ons via post@antigone.be of op 056 24 08 87 en dan
bekijken we samen hoe we jouw vraag kunnen uitwerken.
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Theater Antigone en Theater Artemis

WOESTZOEKER

Een bitterzoete voorstelling over sociale ongelijkheid,
van de makers van Bekdichtzitstil
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.
Raven Ruëll
van en met Dries Notelteirs,
Sophie Warnant,
Keimpe De Jong of
Arend Niks
regie

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 pers over Woestzoeker
“De grootste troef van Woestzoeker
is de speelse, gelaagde tekst. De
precieze regie van Raven Ruëll
slaagt erin om de karakters van
Sammy en Ebenezer in tedere,
humoristische tinten te schilderen.”
Theaterkrant

“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.”

In Theater Antigone
do 7 november om 19.30u en
za 9 november om 17.00u

8+

Een halfuur voor de voorstelling kan je
naar een gratis inleiding.

Woestzoeker op tournee
do 19/09 Izegem De Leest 20.15u
za 12/10 Evergem CC 19.00u
zo 20/10 Brugge Cultuurzaal Daverlo 15.00u
zo 17/11 Blankenberge CC Casino 14.00u
vr 22/11 Waregem De Schakel 20.00u
za 7/12 Wetteren CC Nova 20.00u

De Standaard

T I P S Net zoals in Woestzoeker krijgt ook ons nieuw sociaal-artistieke project
Een hond voor Rudy (p. 30) muzikale begeleiding.
Zoek je nog een voorstelling voor het hele gezin? Kom dan naar Rita (p. 24)
van BRONKS tijdens het Spinrag-kinderkunstenfestival.
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Theater Antigone, RITCS en d e t h e a t e r m a k e r

BANZAÏ

Grote en kleine
verhalen uit het leven
van jongeren

“Ik wens u tienduizend levens toe.” Dat betekent Banzaï in het Chinees.
Theatermaker Gökhan Girginol raakte gefascineerd door de leefwereld van
jongeren tijdens workshops in verschillende scholen in en rond Genk.
Wat bezielt hen?
Wat drijft hen?
Wat speelt er in hun hoofden?
Wat zijn hun verwachtingen?
Waarop hopen zij?
Hebben ze hoop?
Wat zijn hun teleurstellingen?
Waarom loopt het soms fout?
En is dat dan onomkeerbaar?
Onherroepelijk?

regie

Gökhan Girginol

14+

spel

Leonie Buysse,
Gilles Van Hecke,
Emma De Poot,
Hussein Mahdi al-Khalidi
coaching

Jos Verbist

Aan de hand van gesprekken en interviews met opvoeders, leraren en
jongeren van verschillende afkomst kwam Banzaï tot stand. Niet alleen
de pijnlijke, maar zeker ook de positieve verhalen krijgen een plek op de scène.
Gökhan maakt Banzaï in nauwe samenwerking met Theater Antigone
en Jos Verbist en werkt met nieuw acteertalent van RITCS Brussel.

In Theater Antigone op vr 15 en za 16 november om 20.15u
Op zaterdag is Banzaï onderdeel van Soirée Liquide (p. 6).
Die avond ontdek je nog ander
jong theatertalent van de dramaopleiding van RITCS Brussel.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Banzaï op tournee
september, datum ntb.
Antwerpen
		
Love at first sight festival
vr 18/10 Gent Kopergietery 20.00u
di 19/11 Genk C-mine 20.30u
T I P S Ook de voorstelling Buzz (p. 22) trekt je mee in indrukwekkende videobeelden
die je te zien krijgt.
Hersenspinsels, ronddwalen in je eigen hoofd, chaos onder de hersenpan,
de controle over kop en lijf kwijt zijn. Daarover gaat Clash (p. 23).
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Arsenaal

RACE

Een complexe rechtszaak met veel
op het spel, naar de tekst van Mamet

race : 1. snelheidswedstrijd
2. Engels voor ‘ras’

Aminata Demba, Gorges
Ocloo, Jeroen Van der Ven,
Dirk Van Dijck, Johan
Dehollander en Aurelie
Di Marino onderzoeken in Race hoe ze zich als spelende dieren kunnen
verhouden tegenover de gelijknamige tekst van de toneelschrijver
David Mamet. Daarin nemen twee ervaren advocaten de verdediging
op zich van een rijke en beroemde man die ervan beschuldigd wordt
een jonge vrouw verkracht te hebben. En dan is er ook nog een jonge
advocaat-stagiaire, die nog maar net met hen samenwerkt.
We volgen de vier personages
in de voorbereiding van de
complexe zaak. Er staat veel
op het spel, voor elk van hen
op een andere manier.

van en met

Johan Dehollander, Aminata Demba,
Aurelie Di Marino, Gorges Ocloo,
Jeroen Van der Ven, Dirk Van Dijck
In Theater Antigone
zo 1 december om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

T I P S Fan van Gorges Ocloo? In Moby Dick, at least Queequeg speaks (p. 27) regisseert
hij Josse De Pauw in een verhaal dat zich afspeelt nadat de boot gezonken is.
Soms neemt een theaterstuk je volledig mee in een spannend verhaal.
In Race volg je enkele advocaten, in de voorstelling PARC (p. 7) een groep dierentrainers.

F OT O © G U Y K O K K E N

De mens is een diersoort,
vooral bekend om zijn oorlogszucht en speelvermogen. In
tegenstelling tot bij planten
en dieren, komen bij de
mens nergens genetisch
scherp te onderscheiden
groepen voor. Biologisch
gezien bestaat er binnen
de Homo sapiens slechts
één ras: het menselijke.
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Théâtre & Réconciliation, KVS

VITA SIYO

Een wonderbaarlijke,
muzikale komedie
over kindsoldaten en
de vredesindustrie

F OT O © B E N J A M I N G E M I N E L

MUCHEZO YA WATOTO

“Vita siyo muchezo ya watoto is
het resultaat van verschillende
reizen die ik maakte naar Congo,
meerbepaald naar Zuid-Kivu,
een onstabiele regio. Daar
zag ik hoe jonge mannen
en vrouwen deel uitmaakten
van gewapende milities.
Daar zag ik mensen vechten
in uitzichtloze conflicten.
Mensen die niet eens echt
weten wat ze daar doen,
voor wie of waarom.
En daartussen schieten
de NGO’s uit de grond
als paddenstoelen.
Het lijken bijna blanke boodschappers van de vrede, maar waarom
ervaart het volk daar niet rechtstreeks de voordelen van? Waarom blijven
de mensen honger hebben?
Het is daar, in Kivu, dat ik met mijn gezelschap
een stuk gemaakt heb over kindsoldaten.
We speelden het stuk eerst al in Congo
en komen nu naar België waar ik de cast
aanvul met Belgische acteurs en asielzoekers.
De kindsoldaten kregen geen visum en
zijn daar gebleven.
Ik wil met Vita siyo muchezo ya watoto
geen droevige vertoning brengen. De chaos
die ik daar gezien heb, valt enkel te vatten
met lichtheid, vrolijkheid en muziek.
Op het einde van de rit zal je toch vooral
moeten lachen.”
Frédérique Lecomte

Frédérique Lecomte
Valentijn Dhaenens,
Do Nsoseme Dora, Ewout
D’Hoore, Bibi Van Lieshout,
Eva Zingaro-Meyer, Emilienne
Flagothier, Jean Coers, Léonard
Berthet-Rivière, Marie-Charlotte
Siokos, Patricia Kargbo, JeanClaude Minani, Jean-Marie
Kabanza, Prosper Nduwayo
muziek Jean-Claude Minani
regie
spel

In Theater Antigone
vr 6 en za 7 december om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

T I P S Onder de indruk van een grote cast op de speelvloer? In ons nieuwe sociaal-artistieke project
Een hond voor Rudy (p. 30) kan je je verwachten aan een propvolle scène.
Tussen de acteurs in Vita Siyo staat Patricia Kargbo, die vroeger nog meespeelde in een van onze
jongerenprojecten. Je kan haar ook aan het werk zien in onze eigen productie Métisse (p. 18).

( 1 8 ) — J A N U A R I 2 020

( 1 9 ) — J A N U A R I 2 020

Theater Antigone, Action Zoo Humain

MÉTISSE

“Te Europees”
voor een zwarte maatschappij.
“Te Afrikaans”
voor een blanke identiteit.

Een verhaal van drie
generaties over de
verscheurde positie
van een metiskind

Dat was het lot van vele zogeheten halfbloedkinderen
die rond de jaren ’60 geboren werden uit buitenechtelijke
relaties tussen Vlaamse en Afrikaanse burgers.
Uitgesloten door hun gemeenschap en verloochend
door de Belgische overheid, stootten ze massaal
op onbegrip en onverdraagzaamheid.
De muzikale theatervoorstelling Métisse, een samenwerking
tussen Action Zoo Humain en Theater Antigone,
treedt in de sporen die hun verleden heeft nagelaten.
Regisseur Tom Dupont laat het verhaal van drie generaties
door elkaar vloeien en legt op die manier een stuk verborgen
geschiedenis én heden bloot. Hoe verhoudt het identiteitsvraagstuk
van die metiskinderen zich vandaag tegenover dat van vroeger?
van en met

Tom Dupont,
Chokri Ben Chikha,
Zouzou Ben Chikha,
Kapinga Gysel,
Patricia Kargbo,
Lucas Van der Vegt,
Katelijne Verbeke

In Theater Antigone
do 16 januari om 20.15u (première)
vr 17, za 18 en do 23 januari om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Métisse op tournee
do 30/01 Gent Arca 20.00u
vr 31/01 Gent Arca 20.00u
do 6/02 Gent Arca 20.00u
vr 7/02 Gent Arca 20.00u
do 20/02 Lier CC De Mol 20.15u
vr 21/02 Antwerpen Monty 20.30u
di 3/03 Brussel Bozar 12.40u
do 5/03 Alsemberg CC de Meent 20.15u
za 21/03 Wetteren CC Nova 20.00u

T I P S Verhalen over verschillende generaties en rassen zie je ook
in Millennialism (p. 28) en Race (p. 16).

(20)

Naast zelf voorstellingen maken en het werk van andere theaterhuizen tonen
in onze zaal, zetten we bij Theater Antigone voluit in op het aanmoedigen van
jong talent. In onze theaterkampen leren kinderen van 8 tot 18 jaar theater spelen
in de schoolvakanties. Daarna kunnen jongeren tot 25 jaar om de twee jaar
deelnemen aan ons langlopender jongerenproject, waar onze voorstelling
Toendra (p. 8) dit seizoen het resultaat van is.

THEATERKAMPEN

In de theaterkampen leren kinderen en jongeren wat acteren is. Ze werken met twee
professionele regisseurs enkele dagen intensief rond een bepaald thema, via improvisaties,
oefeningen, brainstorms en spelletjes. Op het einde van de week tonen ze het resultaat
in een toonmoment. Met de jongste spelers van het krokuskamp focussen we vooral op het
spelelement en het ontdekken van eigen talent, zonder dat we toewerken naar een toonmoment.

HERFSTVAKANTIEKAMP
voor 17- en 18-jarigen
(geboren in 2002 of 2001)

ma 28 oktober t.e.m. vr 1 november 2019

KROKUSVAKANTIEKAMP
voor 8- tot 10-jarigen
wo 26, do 27 en vr 28 februari 2020
(een groep in de voormiddag
en een groep in de namiddag)

PAASVAKANTIEKAMP

F OT O © L U C D E P R E I T E R E

(geboren in 2012, 2011 of 2010)

voor 14- tot 16-jarigen
(geboren in 2006, 2005 of 2004)

ma 6 t.e.m. vr 10 april 2020
ma 13 t.e.m. vr 17 april 2020

ZOMERVAKANTIEKAMP
voor 11- tot 13-jarigen
(geboren in 2009, 2008 of 2007)

ma 17 t.e.m. vr 21 augustus 2020
ma 24 t.e.m. vr 28 augustus 2020

Klinkt het theaterkamp helemaal iets voor je kind?
Of ken je een jong acteertalent op wiens lijf dat geschreven is?
Schrijf meteen in op www.antigone.be

F OT O © L U C D E P R E I T E R E

Onze theaterkampen worden telkens
gegeven door een regisseursduo.
Regisseur Hannes Reckelbus is
al enkele seizoenen betrokken bij onze
theaterkampen en werkte met de
verschillende leeftijdsgroepen.

“Een theaterkamp is in de eerste plaats een
ervaring voor het leven. Ik zie veel kinderen
vrienden maken en er ontstaan herinneringen
die ze nooit meer zullen vergeten.
Met de jongste groepen ga ik spelenderwijs op
zoek naar manieren om te acteren. Ik probeer
de deelnemers uit hun kot te lokken en hun
sterktes te presenteren in de vorm van een verhaaltje op het toonmoment.
In dat zomerkamp leren ze meer over wie ze zijn en ontdekken ze welke
talenten ze hebben. In het paasvakantiekamp zijn de spelers al iets meer
geavanceerd en creëren we echte personages, die we linken aan een thema om
zo tot een verhaal te komen. Met de oudste groep van het herfstvakantiekamp
onderzoek ik wat de jongeren op dat moment interesseert en wat voor hen
actueel is. Die gasten kennen zichzelf al beter, en anders dan bij de jongste groepen,
trek ik ze meer uit hun comfortzone. Iemand die vaak in de rol kruipt van een
grappig of grotesk figuur, probeer ik dan net ingetogen te laten spelen.
De week zelf en het traject dat de deelnemers daarin doormaken zijn volgens
mij sowieso het belangrijkste aspect aan een theaterkamp. Het toonmoment
is de kers op die taart. Voor een speler is dat een manier om zich te uiten,
om zichzelf te tonen aan vrienden en familie ook. Soms subtiel, soms bruusk.
Het is het sluitstuk van een intensieve week, het moment waarop ze voelen
wat ze bereikt hebben op die paar dagen. Soms is een theaterkamp het laatste
duwtje dat iemand nodig heeft om verder nog iets te doen met theater.
Of dat nu een studie theaterwetenschappen is of het aansluiten bij een
amateurtoneelkring. En zelfs als dat niet zo is, is een vakantie in ons
theaterkamp sowieso beter gespendeerd dan achter een tv of computer.”
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Arsenaal/Lazarus, KGbe, Kopergietery

BUZZ

De zoektocht van een jong iemand
naar zichzelf en zijn plaats in de wereld

Niet iedereen wil een bedrijf leiden.
Niet iedereen wil topatleet worden.
Sommigen willen naar films kijken,
er niet in meespelen.
Sommige mensen willen publiek zijn.
Sommige mensen willen radertjes zijn.
Niet omdat ze moeten,
maar omdat ze dat willen.
Wat ik wilde?
Dit wilde ik.

Te midden van de overweldigende,
desolate natuurpracht van de Faeröereilanden, wordt een jong iemand
gevonden. Aangespoeld op het asfalt.
F OT O © P H I L E D E P R E Z

Charlotte Vandermeersch bewerkt de bejubelde debuutroman
Buzz Aldrin, waar ben je gebleven? van de Noorse schrijver
Johan Harstad tot een totaalbeleving in woord, muziek en beeld.
Een meeslepend verhaal over grote liefde en het verlies ervan,
over groot talent en het niet gebruiken, over een grote wereld
en het overzicht kwijt zijn.
De pers over Buzz
van en met Charlotte
muziek

Vandermeersch
Antoon Offeciers,
Karen Willems

In Theater Antigone
za 8 februari om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

“Charlotte brengt het stuk met een
grote intensiteit, een gevoeligheid,
lichtheid ook - het is geen zware kost.
De sfeervolle live soundtrack past
uitstekend bij de knappe filmbeelden
van desolate natuurgebieden.
Dat geeft heel veel sfeer samen
op het podium.”
Filip Tielens op Klara

T I P S Een sterke verteller ondersteund door getalenteerde muzikanten resulteert
ook in De Woordenaar (p. 26) in een prachtige muzikale monoloog.
Geïntrigeerd door grote toneelschrijvers? Race (p. 16) baseert zich op een tekst van
David Mamet, terwijl Toendra (p. 8) geïnspireerd is op het werk van Anton Tsjechov.
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BRONKS

CLASH

Een afdaling naar de
diepste kronkels van
het menselijke brein

Sinds het begin der tijden is er een strijd tussen kop en lijf.
Sinds onze geboorte is er een oorlog tussen geest en lichaam.
Eerst wint het lijf, mag het alles bepalen.
Dan komt de kop, alles verknallen.
Maar het lijf komt in opstand tegen het verstand.
Met dit keer een ultieme daad: zich losrukken van de kop.
Met een wereld in chaos.
Een beetje zoals nu, maar erger.
Niet vreselijk erg, maar onaangenamer.
Niet onaangenamer, maar oncomfortabeler.
Niet oncomfortabeler, maar vervelend.
Ja, dat wordt het, een vervelende voorstelling.
Of wacht, toch niet.
tekst en spel Joost Vandecasteele, Joris Van den Brande

Wij zijn ons brein, wordt vaak
gezegd. Maar de slachtoffers van
psychische problemen vallen
bij bosjes, jong en oud.
Wat zegt dat over ons brein,
en over ons? Misschien is
dat brein helemaal niet zo
te vertrouwen.
Om controle te krijgen over kop
en lijf, dalen Joost Vandecasteele en
Joris van den Brande af naar de
diepste kronkels van hun hoofd. Hoe
harder hun hersenen kraken, hoe meer
ze hun lichaam in de strijd gooien.
In Theater Antigone
vr 21 februari om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.
B E E LD © DE B RABAN DE R

TI P

Hou je van de fijne humor van BRONKS?
Sla dan de pagina om want ook de voorstelling Rita (p. 24) barst ervan.
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Tuning People & BRONKS

RITA

Een bejaarde
Alice in Wonderland
voor iedereen
vanaf 8 jaar
creatie en spel

8+

Randi De Vlieghe,
Jef Van Gestel
In Theater Antigone
za 29 februari om 19.00u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Rita is een voorstelling in
het kader van het Spinragkinderkunstenfestival van
Schouwburg Kortrijk. De
hele krokusvakantie ontdek
je overal in de stad straffe
podiumvoorstellingen,
films en workshops.
F OT O © C L A R A H E R M A N S

Rita is een alleenstaande vrouw op
leeftijd met een groot gevoel voor drama.
Met haar liefde voor opera probeert
ze de dagelijkse sleur en de ouderdom
angstvallig te ontvluchten.
Ze verdwaalt in een waanzinnig labyrint
waar fictie en realiteit niet meer van
elkaar te onderscheiden zijn.
Rita zoekt de dunne grens op tussen dans,
spel en performance. Randi De Vlieghe
en Jef Van Gestel tonen hun voorliefde
(en kunnen) om van het alledaagse iets
buitengewoons te maken.

De pers over Rita
“Als danser weet De Vlieghe
perfect hoe hij de woordeloze
Rita moet vertolken. Haar mee
warige blik, haar schuifelende en
lichtjes gehaaste tred. Door de
ontwapenende details word je
instant verliefd op die vrouw.”
De Standaard

“Geniaal, zoveel
woordeloze rebellie.”
Het Nieuwsblad

T I P S Wil je een voorstelling zien die dans, spel, performance én jonge, rebelse
spelers combineert? Kijk hiernaast naar Zero for conduct (p. 25).
Liefde voor opera. Dat is net wat je ook ziet (en hoort in dit geval)
in Moby Dick, at last queequeg speaks (p. 27).
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fABULEUS, Kloppend Hert

ZERO FOR
CONDUCT

Hoe het onderwijs
buiten de lijntjes
moet kleuren in een
veranderende wereld
regie Haider Al Timimi

Joanita Acheampong,
Mohammed Basim, Cherine Chat,
Marijke Claes, Maaike De Baerde
maeker, Marilou Dejans, Marie De
Cort, Majd Hanon, Wouter Tran,
Sigi Van Roy, Renée Vaerewijck
met

F OT O © S H I R I R A B I

We maken auto’s die zelf rijden
en computers die zelf denken.
We knippen en plakken met
ons eigen DNA. Australië is onze
achtertuin en de planeet Mars
bijna een vakantiebestemming.
De wereld verandert met een duizelingwekkende snelheid.
Waarom zien onze klaslokalen er dan nog net zo uit als 100 jaar geleden?
Theatermaker Haider Al Timimi neemt in Zero for conduct ons
onderwijssysteem op de korrel. Worden jongeren genoeg aangesproken
op wie ze zijn of willen worden? Is er plaats voor leerkrachten die buiten
de lijntjes willen kleuren?
Samen met een zeer diverse groep
In Theater Antigone
spelers, dansers en zangers injecteert
di 10 maart om 20.15u
Al Timimi de passie van een voodooEen halfuur voor de voorstelling
ritueel in het klaslokaal. Zero for conduct
kan je naar een gratis inleiding.
is een absurde beeldenstorm. Een fysieke
trip van oude geesten in jonge lichamen.

T I P S Ook in onze eigen voorstelling Woestzoeker (p. 12), over kinderen in armoede,
speelt de school een bepalende rol in het verhaal.
Film als inspiratiebron? Tg STAN doet het in Que sera sera (p. 10).

( 2 6 ) — M A A R T 2 020

Muziektheater De Kolonie

DE WOORDENAAR
Een uniek muziektheaterfeest
over het leven met
Bruno Vanden Broecke

F OT O © PAT V E R B R U G G E N

Een man komt op. Als de zon.
Hij is al opgewarmd. Hij straalt.
Hij lacht naar de mensen. Hij lacht
naar de instrumenten om zich heen.
Hij aait een orgeltje. Hij schraapt zijn keel.
“Mensenlief! Goeienavond!
Deze avond is een mooie avond.
Bijzonder en wonderlijk.
Want vanavond breng ik u thuis!
Wat de wetten niet kunnen regelen,
regelen we hier.
Wat te alledaags is voor mij en voor u,
doorbreken we nu.
Met, hoe anders, een verhaal over liefde en verlies.
Over de mens dus.
Dat volgevochten wezen, dat leeggeliefde dier.
Dat zoekertje in de gazet van het bestaan.
Morgen draaien we er de patattenschillen in.
Ik begin.”
De man doet zijn mond open. Er komt muziek uit.
tekst, spel en concept

Bruno Vanden Broecke
livemuziek

Bo Spaenc, Pol Vanfleteren,
Johan Vandendriessche, Dante
Verspaendonck of Amber Meert
In Theater Antigone
di 24 maart om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

De Woordenaar is een explosief theaterconcert
waarin Bruno Vanden Broecke een man is met een
missie. Een lichtend voorbeeld om te volgen.
Wat hij te bieden heeft, is niets minder dan een
handleiding voor het leven. Omsingeld door drie
topmuzikanten en een dertigtal instrumenten
duikt hij onder in het leven van alledag, in jouw
leven, zoals het is of zoals je dacht dat het was.
Improvisaties maken van elke voorstelling
een ander, uniek muziektheaterfeest.

T I P S In Que sera sera van tg STAN (p. 10) interviewt Truffaut zijn eigen grote idool: Alfred Hitchcock.
Vita Siyo (p.17) gaat over het trieste leven van kindsoldaten. Door de vrolijke, muzikale
ondersteuning ga je toch met een lach buiten.
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LOD

MOBY DICK

,
AT LAST QUEEQUEG SPEAKS
“It is an evil voyage,
I tell thee. If Ahab
has his way, neither
thee nor me, nor any
member of this ship’s
company will ever
see home again.”

Een magischrealistisch
verhaal dat begint
nadat de boot
gezonken is

Een aantal jaren geleden zag theatermaker
Gorges Ocloo in de krant een foto van een
11-jarig meisje in haar zondagse jurk, levenloos
drijvend in het azuurblauwe water van de
Middellandse Zee. Hij wilde al langer een
voorstelling maken gebaseerd op de literaire
klassieker Moby Dick van Herman Melville.
En toen viel de puzzel in elkaar.

Wist dat meisje, een van de eerste slachtoffers van een gezonken
vluchtelingenboot, vooraf hoe gevaarlijk haar reis zou zijn? En zou
de immer zwijgende, als exotische “barbaar” geportretteerde Queequeg
aan boord van de Pequod zijn gestapt, mocht hij op voorhand geweten
hebben dat kapitein Ahab uit was op een roekeloze wraakmissie?
Voor de bewerking van Moby Dick klopte Ocloo aan bij de Nigeriaanse
schrijver Ben Okri. Die herwerkte Melvilles tekst tot een magisch-realistisch
verhaal over de kloof tussen macht en onmacht, hoog en laag, rijk en arm.
Een verhaal dat zich afspeelt nadat de boot gezonken is. In een poëtische
en toverachtige wereld, geïnspireerd door voodoo en animistische
vertellingen. Een plek waar alles kan. Waar Ahab en Queequeg voor
het eerst met elkaar van gedachten wisselen, los van status en ego,
los van het materiële, puur en naakt.
regie en concept

Gorges Ocloo
met

Josse De Pauw
sopraan

Raehann Bryce Davis
muzikant

Toon Callier
In Theater Antigone
do 2 april om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

T I P S Nergens is de kloof tussen arm en rijk zo voelbaar als in Woestzoeker (p. 12).
Het samenspel van geniale muzikanten en de heerlijke zangstem van
Charlotte Vandermeersch geven je een magisch gevoel in Buzz (p. 22).
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Wandaat

MILLENNIALISM
Het ingrijpende verhaal
van een gezin dat elkaar
probeert te begrijpen

Een voorstelling over spreken,
willen spreken, durven spreken,
geen zin hebben om te spreken, moeten
spreken en recht van spreken hebben.

Een verhaal met een broer, een zus, en een morbide obese moeder
die boven op bed ligt. Al jaren.
Wandaat is het nieuwe maakplatform van Anne-Laure Vandeputte (o.a.
FC Bergman, Skagen, Fiskepark). Met twee voeten in de werkelijkheid tracht
Wandaat een uitvergrote, poëtische weergave te geven van de zoektocht
van de mens in deze samenleving. Voor Millennialism werkt Anne-Laure
samen met acteur
Kenneth Cardon.
concept
en tekst

Anne-Laure
Vandeputte
spel

Kenneth
Cardon,
Anne-Laure
Vandeputte
De pers over
Millennialism

Een halfuur voor de voorstelling

“Net zoals de twee
personages in mijn
stuk: een broer en
zus in hun huisje,
in het nu. Dat vind ik
een mooie gedachte.”

kan je naar een gratis inleiding.

De Morgen

F OT O © T O M C A L L E M I N

In Theater Antigone
vr 24 april om 20.15u

Millennialism staat op het programma tijdens onze derde Soirée Liquide (p. 6).
Dat betekent dat je die avond nog meer jong talent aan het werk ziet.
T I P S Nog meer werk zien van jonge makers op Soirée Liquide? Dan is PARC (p. 7) iets voor jou.
In Schouwburg Kortrijk kan je volgend seizoen Fien Leysen aan het werk zien met de
voorstelling Wat (niet) weg is. Een voorstelling over gemis en wat er overblijft van
de dingen die voorbij gaan.

(29)

SOCIAALARTISTIEKE
WERKING

Vorig seizoen vierden we met
Coupe familiale de twintigste
verjaardag van onze
sociaal-artistieke werking.
Een project dat intussen
niet meer weg te denken
is uit Theater Antigone.
Maar waarvoor staat dat
“sociaal-artistiek werk” precies?

Goesting om theater te spelen
De kern van onze sociaal-artistieke werking is dat we mensen samenbrengen rond theater, mensen die zin hebben om op de planken te staan.
Mensen ook, die op die manier hun dagelijkse beslommeringen, hoe
groot of klein, aan de kant kunnen zetten. We werken samen met
verschillende welzijnsorganisaties uit Kortrijk, maar iedereen die wil
meespelen, is welkom. Zo ontstaat er een diverse groep niet-professionele
spelers die onder begeleiding van een professionele ploeg van regisseurs,
technici, decor- en kostuumontwerpers een volwaardige voorstelling maakt.

Samen repeteren tot aan de première
We repeteren om en bij de vier maanden voor onze voorstelling.
In het begin komt de groep een tweetal keer per week samen en
naarmate de première nadert, repeteren we steeds intensiever.
Het resultaat is een voorstelling die ontstaat vanuit de groep:
via improvisaties, workshops met externe experts, theateroefeningen.
We spelen de voorstelling negen keer, verspreid over drie weekends.

Zelf meespelen?
In ons nieuwe seizoen
maken we de voorstelling
Een hond voor Rudy.
Heb je zin om mee te doen?
Stuur een mailtje naar
post@antigone.be
voor meer informatie,
of bel ons op
056 24 08 87.
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Theater Antigone en De Bolster

EEN HOND
VOOR RUDY

Een muzikale
reis van het
alledaagse
naar het
buitenaardse
en terug

Een huis is een vierkant met een driehoek.
Een auto is een vierkant met 4 cirkels.
Een mens is een streep op 2 streepjes.
Een hond is een streep op 4 streepjes.
Rudy woont op het 13de.
Volgens hem brengt dat geluk.
Rudy woont graag hoog,
want Rudy komt niet graag onder de mensen.
Hoog wonen heeft zijn voordeel,
dat plaatst alles in een beter perspectief.
Rudy kijkt graag naar beneden, maar nog veel liever naar boven.
Rudy, de stad, het land, de wereld, het zonnestelsel, het heelal.
Rudy ziet de dingen graag vanop een héééél grote afstand.
Een hond voor Rudy is de nieuwe
sociaal-artistieke voorstelling van
Theater Antigone en De Bolster.
Met muziek en zang maken de
deelnemers een ruimtereis. Samen
met regisseur Michaël Vandewalle
en muzikale coach Anneleen Boehme
exploreren ze de wereld van sciencefiction en de relativiteit van het bestaan.
In die vreemde wereld gaan ze op zoek
naar het alledaagse in de mens.
Waar komen we vandaan?
Wat is geloof ?
En bestaat er iets buiten de aarde?

regie

Michaël Vandewalle,
Jos Verbist
muziek

Anneleen Boehme
spel

de deelnemers van het
sociaal-artistiek project
begeleiding

Henk Bourgeois
In Theater Antigone
do 14 mei om 20.15u (première)
vr 15, za 16, vr 22, za 23,
do 28, vr 29 en za 30 mei
om 20.15u
zo 24 mei om 15.00u

T I P S Nog meer voorstellingen van Theater Antigone?
Dit seizoen hebben we ook nog Banzaï (p. 14) van Gökhan Girginol
en Toendra (p. 8), onze nieuwe jongerenvoorstelling.
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INLEIDING OP DE VOORSTELLINGEN
Op de bladzijden van onze voorstellingen lees je dat er een halfuur voor de voorstelling
een gratis inleiding is. Wat betekent dat precies?
We hebben een team van vrijwilligers die inleidingen geven.
Ze vertellen je meer over het productieproces, over de inspiratie
van de regisseur of over de cast. Ze geven duiding bij het thema van
de voorstelling, waardoor je met meer bagage naar het stuk kan kijken.
Wat een inleider zeker niet doet, is de clue weggeven of te veel over
de voorstelling verklappen. Je krijgt wel een heldere intro van 10 minuten
tot een kwartier, gebaseerd op een heleboel achtergrondinformatie.
Onze inleiders zijn Nele De Sloover, Nele Devos, Katy Thiriaux,
Myriam Vancraeynest, Rik Vanessche en Ann Sofie Viaene.

RONDLEIDING ACHTER DE SCHERMEN
In deze seizoensbrochure ontdek je het programma waar je een heel seizoen
naartoe kan, maar ook achter onze schermen valt er vanalles te beleven.
Hoe ziet ons decoratelier eruit? Hoe gaat een geluidstechnicus te werk?
Wat is het verhaal achter ons gebouw? Hoe lang repeteren acteurs voor een
voorstelling? Op al die vragen geven we een antwoord tijdens een rondleiding.
Heb je een specifieke vraag of interessegebied? Laat het ons gerust weten,
want we werken ook rondleidingen uit op maat, bijvoorbeeld voor kinderen
of met de focus op sociaal-artistiek werk.
Prijs: 5 euro per persoon (drankje inbegrepen)
Duur: anderhalf uur
Maximum aantal personen: 25

THEATER ANTIGONE MET DE KLAS
Naast onze avondvoorstelling, programmeren wij schoolvoorstellingen
overdag waar je met de klas naartoe kan. Dat aanbod staat in een aparte
brochure die je krijgt op onze jaarlijkse infoavond voor leerkrachten
of digitaal kan aanvragen.
Je kan je leerlingen ook volledig onderdompelen in de theaterwereld
en ze een workshop laten volgen bij ons of op je school.
Voor meer informatie over inleidingen, rondleidingen of onze scholenwerking,
kan je contact opnemen met Hannah Tilquin via hannah@antigone.be of op 056 24 08 87.
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WIE ZIJN WIJ?
Met een enthousiast team van zeven vaste medewerkers bouwen we
Theater Antigone elke dag verder uit. Daarnaast werken we per project
samen met een heleboel acteurs, regisseurs, decor- en kostuumontwerpers,
technici en stagiairs.
We kunnen bovendien rekenen op de onmisbare hulp van een
geweldig team vrijwilligers die ons helpen achter de bar, met de catering
of het versturen van onze magazines. Wil jij die ploeg graag versterken?
Laat het ons weten via post@antigone.be of op 056 24 08 87.

LIGGING
De speelzaal van Theater Antigone ligt in de Overleiestraat 47 in Kortrijk.
Een beetje verderop, in de Overleiestraat 41 vind je ons kantoor
dat elke dag open is van 9.00u tot 17.30u (op vrijdag tot 16.30u).
Je bent er welkom om tickets te reserveren, meer informatie te vragen
over ons aanbod of wanneer je een geweldig idee met ons wil delen.
Toegankelijkheid
Iedereen is welkom in Theater Antigone. Ben je een rolstoelgebruiker,
hardhorend of slechtziend? Heb je een assistentiehond?
Laat in het opmerkingsveld bij je reservatie iets weten, en we
voorzien voor jou en je begeleider een goed bereikbare plaats.

VOLG ONS
Wil je graag op de hoogte blijven
van wat er allemaal gebeurt in ons
theaterhuis? Je kan tickets reserveren
en de laatste nieuwtjes volgen op
onze website www.antigone.be.
Daar kan je ook inschrijven voor onze
digitale nieuwsbrief of je adres
achterlaten om ons papieren magazine
te ontvangen in je brievenbus.
Daarnaast vind je ons op
Facebook, Instagram en op YouTube
met foto’s en video’s van voor
en achter onze schermen.
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ZULLEN WE VRIENDEN WORDEN?
We hebben in Theater Antigone een uitgebreide werking:
we maken zelf voorstellingen waarmee we op tournee gaan,
andere gezelschappen komen in onze zaal spelen, we geven workshops
en theaterkampen en we hebben een grote sociaal-artistieke werking.
Al die aspecten doen we met hart en ziel, maar er komt natuurlijk
veel bij kijken. Decors, kostuums, loonkosten, het onderhoud
van ons gebouw, affiches of magazines.
Om onze werking elke dag te blijven verwezenlijken,
hebben we een extra duwtje in de rug nodig.
Daarom willen we bij Theater Antigone graag nieuwe vrienden maken.
Als Vriend geef je ons een financiële bijdrage.
Vanaf 40 euro per jaar is die fiscaal aftrekbaar.
Ga je voor een maandelijkse bijdrage,
dan kan je kiezen uit deze bedragen:
— 3,50 euro (42 euro per jaar)
— 5 euro (60 euro per jaar)
— 10 euro (120 euro per jaar)
Schenk je liever een keer per jaar,
dan kan je kiezen uit:
— 25 euro
— 50 euro
— 75 euro
Het voorbije seizoen gebruikten we
de bijdragen van onze vrienden om
ons sociaal-artistieke project te ondersteunen
en dat is dit jaar niet anders.
Met jouw gift gaan we Een hond voor Rudy maken (p. 30).
Je kan vrienden met ons worden door het formulier in te vullen
op www.antigone.be
Dankjewel!
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RESERVEREN
Heb je een voorstelling gezien die je niet wil missen?
Je kan tickets reserveren via onze website www.antigone.be
of bellen naar 056 24 08 87.
Ons kantoor is open op weekdagen
van 9.00u tot 17.30u (op vrijdag tot 16.30u).
Alle voorstellingen starten om 20.15u, tenzij anders vermeld.
De kassa en foyer gaan open vanaf 19.30u en de zaal
opent enkele minuten voor de voorstelling begint.
Laatkomers worden niet meer toegelaten in de voorstelling.

TICKETPRIJZEN
Standaardticket 13 euro
Kortingstarief
10 euro
(lerarenkaart, -26, 65+, Open Doek-leden,
sectortarief en groepen vanaf 10 personen)
UiT-pas aan
kansentarief
20% van de ticketprijs
(voor wie recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming en op vertoning van de UiTpas)
Gereserveerde tickets liggen telkens klaar aan de avondkassa
en kan je cash betalen of met Payconiq. Haal je tickets een kwartier
voor de voorstelling af, want bij een uitverkochte zaal worden
niet tijdig afgehaalde tickets doorverkocht.
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TRIO-ABONNEMENT
Voor de theaterfans die graag meerdere keren per seizoen
naar een voorstelling komen kijken, hebben we een voordelige
abonnementsformule van 27 euro voor 3 voorstellingen.
Je reserveert vooraf je plaatsen via onze website en krijgt
je ticket de avond zelf op vertoon van je abonnement.
(Dat betaal je op de eerste voorstellingsavond.)
Na die eerste drie voorstellingen kan je je abonnement trouwens
blijven gebruiken. Je betaalt dan per voorstelling nog 9 euro.
Trio-abonnement

27 euro (geldig voor drie voorstellingen)
Tip: je kan een trio-abonnement ook cadeau geven.
Ideaal als origineel verjaardagsgeschenk of voor onder de kerstboom.
Bestellen kan door te mailen naar post@antigone.be.
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DIT WAS
2018-19
S L A C H T I N G E O P F U T U R L I Q U I D E © E L I E N V E R VA E T

T H E AT E R F E S T I VA L F U T U R L I Q U I D E © E L I E N V E R VA E T

C E R E B R I R A P T O R © K U R T VA N D E R E L S T

R O OT S 1 9 © T H E AT E R A N T I G O N E

C O U P E FA M I L I A L E © E L I E N V E R VA E T
C O U P E FA M I L I A L E © E L I E N V E R VA E T

W O R K S H O P V O O R O N S N I E U W E J O N G E R E N P R O J E C T © E L I E N V E R VA E T

W O E S T Z O E K E R © K U R T VA N D E R E L S T
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D E C A S T VA N C E R E B R I R A P T O R © E L I E N V E R VA E T

L A N T E R N A M A G I C A © K U R T VA N D E R E L S T

A B C - P R O J E C T © T H E AT E R A N T I G O N E

D E CAST VAN WO E STZ O E K E R © TH EATE R ANTI G O N E

Z O M E R VA K A N T I E K A M P © L U C D E P R E I T E R E

M ET DE NACHT OP FUTU R LIQU I DE © THOMAS DAE N E NS

A C H T E R D E S C H E R M E N VA N Z O N D E R U © I N E K E N I J S S E N

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

K ANTO O R 	
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.

vormgeving:
Dooreman
tekeningen:
Nicolas Marichal
v.u.: Jos Verbist
Rekollettenstraat 20-22
8500 Kortrijk

