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Soirée Liquide:
Démarche 45
& PARC

SOIRÉE

We organiseren dit seizoen voor het eerst
Soirée Liquide, de miniversie van ons
tweejaarlijks festival Futur Liquide.
De bedoeling blijft dezelfde: jong
theatertalent voorstellen aan jou.
De eerste Soirée Liquide is meteen de
opener van ons theaterseizoen en valt
op zaterdag 14 september. Je krijgt dan
twee voorstellingen voor de prijs van één,
want we openen de avond al om 18.15u.
met Démarche 45 van de jonge theatermaker
Anne Declercq. Om 20.15u. volgt PARC
van Collectif La Station en tussendoor
kan je iets eten in onze foyer.
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De volgende Soirée Liquides vallen
op zaterdag 16 november (Banzaï)
en vrijdag 24 april (Millennialism).

ANNE DECLERCQ VOOR HET VOETLICHT
Waarom een voorstelling
over falen?
We proberen dingen omdat
we allemaal verwachtingen
koesteren. Door die probeersels
worden we net mensen. Want
het loopt niet altijd zoals we
willen. Een onverwachte afloop
overvalt ons. Speciaal hoe we dan
soms met ons instinct reageren.
Kinderen geven zich trouwens
tweehonderd procent als ze

iets proberen. Bij een mislukking denken ze niet aan falen.
Ze proberen gewoon opnieuw.
Pas als ze ouder worden, komen
het falen en die verwachtingen
erbij.
Wat is jouw favoriete
eigenschap?
Onbegrensde en compromisloze
fantasie. En je daarbij niet laten
beknotten door technische
beperkingen.

Wat waardeer je het
meest bij je vrienden?
Hun geduld. Ze moesten al
enkele theatrale misbaksels
van mij bijwonen, toch komen
ze steeds weer enthousiast
naar nieuw werk kijken.
Of ze doen erg goed alsof.
Wat doe je het liefst?
Aan de piano m’n buren
teisteren door melige
nummers te kwelen.  

LIQUIDE
RITCS
departement
Drama

DÉMARCHE
45
Tu veux, donc tu peux
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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
zaterdag
14 september
om 18.15u

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

Wat is jouw ultieme
vorm van geluk?
Ik heb er twee. Het pintje met
de ploeg na een goeie repetitie.
En in het natuurreservaat
Gran Paradiso vanaf een
bergtop uitkijken over het dal
en de gletsjers. Je dan lekker
nietig en klein voelen.
Wie zou je willen zijn?
Nubya Garcia, een sexy
saxofonist uit Londen die

haar eigen nummers schrijft.
Een straffe madam.
Wie is jouw favoriete held(in)?
Fozzy Bear. Hij is de vaste
comedian van de Muppetshow,
terwijl er eigenlijk geen slechtere comedian bestaat. Hij
doet schaamteloos zijn ding.
Een ontroerend personage.
Wie/wat haat je het meest?
Krakende lichaamsdelen
maken me krank.

Hoe zou je willen sterven?
Liefst nog lang niet, maar
als het moet, dan vind ik
dit citaat van Dalida wel
toepasselijk:
Le cœur ouvert tout en couleurs
Mourir sans la moindre peine
Au dernier rendez-vous
Moi je veux mourir sur scène
En chantant jusqu’au bout

Collectif La
Station

PARC

SOIRÉE

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.
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.

Een zwarte
komedie die
naar bloed en
chloor ruikt

spel Cédric Coomans, Eléna Doratiotto,
Sarah Hebborn, Daniel Schmitz,
Kirsten Van Den Hoorn
De acteurs in PARC
In Theater Antigone
zaterdag 14 september om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling PARC
kan je naar een gratis inleiding.

spreken zowel in het
Nederlands als Frans.
Daarom is de voorstelling voorzien
van boventiteling.
F OT O © L E S L I E A R TA M O N O W

LIQUIDE
ORKA’S, HORROR
EN DONKERE HUMOR
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Actrice en theatermaker Eléna Doratiotto
vertelt dat de documentaire Blackfish het
Collectif La Station een inkijk bood in de
onwezenlijkheid van de dierenpretparken.
“Dresseurs wekken de indruk vriendschap
te sluiten met roofdieren zoals een orka.
Een uitwas van onze spektakelmaatschappij
die ons op onze wenken bedient.”
Het collectief duikt de coulissen van die
amusementswereld in. “Na een ongeval slaat
een schokkende desillusie hun droomwereld
aan diggelen. Verbouwereerd verliezen ze met
hun werk ook de betekenis van hun leven.
De absurditeit om dieren op te sluiten voor het
plezier van de mens begint te dagen. Ze worden
ook geconfronteerd met hun blindheid voor
het onvermijdelijke gevolg daarvan.”
Om die pretwereld te fileren liet La Station zich beïnvloeden door filmmaker
David Cronenberg en het donkere universum van striptekenaar Charles Burns.
“De voorstelling baadt in de scherpe lichtcontrasten van het Amerikaanse noir-genre,
donkere humor en de ijzige horror die in het alledaagse verborgen kan zitten.”
Bovendien krijgt de voorstelling een bijzondere gelaagdheid omdat het collectief
haar in het Nederlands brengt. “Niet elke speler is even vertrouwd met die taal. Door
dat uit te spelen groeit er een extra humoristische dimensie tijdens de voorstelling.”
Eléna, die bij Theater Antigone in onder meer Oeps en Nachtasiel speelde, merkt
op dat veel Vlaamse theatermakers anders met taal omgaan dan theatermakers
bezuiden de taalgrens. “In Vlaamse voorstellingen heeft de taal vaak minder gewicht.
Ze is directer en minder redelijk dan het Frans.”
De oorzaak? “De onontkoombare Franse toneeltraditie die ook de vertolking
beïnvloedt. In Wallonië belichamen acteurs hun personage tot op het bot.
Vlaamse spelers blijven dichter bij zichzelf.”

Theater Antigone, De Spil, De Steiger, De Schakel,
d’Iefte, Het Spoor, CC Wevelgem en Zuidwest
De strijd
van een
groep
jongeren
voor een
andere
wereld

Een groep jonge mensen komt samen op een onbestemde plek. Ze zijn
één brok energie en willen de wereld op sleeptouw nemen. Hun eigen
fascinaties en het werk van de Zweedse filmmaker Roy Andersson zijn
de voedingsbodem voor hun vertelling. Daartussen dwaalt ook Anton
Tsjechov rond in de voorstelling. 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, De Spil
en Zuidwest. 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. Toendra is een hedendaagse
en frisse voorstelling die zich afvraagt hoe we
overleven in onze huidige wereld.
In Theater Antigone

donderdag 10 oktober om 20.15u. (première)
vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Tickets: 9 euro
Op tournee
do 17/10 Waregem De Schakel 20.00u

26/10
2/11
vr 8/11
za 9/11
wo 13/11
za
za

Harelbeke Het Spoor 20.00u
Moorsele OC De Stekke 20.15u
Menen De Steiger 20.15u
Deerlijk d’Iefte 20.15u
Roeselare De Spil 19.00u

regie
David Dermez
spel
Dieter Allegaert
Hélène Claerhout
Emma De Clercq
Lisa De Lange
Liesbet Delvoye
Jenne Depraetere
Mirthe Duquesnoy
Emma Gouwy
Lars Himpe
Jana Huyghe
Camille Moreels
Alice Rottey
Valerie Stalmans
Lisa Vandeweege
Ella Vanhaverbeke
Céline Vermeulen
Marthe Victoor
Siel Windels
Trine Wylin

Vanuit de overtuiging
te veranderen
Theatermaker en acteur
David Dermez stelt de deelnemers
op de eerste bijeenkomst gerust:
Toendra heeft niks te zien met de
lessen aardrijkskunde. Het is ontegensprekelijk een plek, ergens op de wereld.

Hoogstwaarschijnlijk is ze vlak en
uitgestrekt zodat deze jongeren er
scherp aan de horizon verschijnen.
De toeschouwers zullen onmogelijk aan
hen kunnen ontkomen. “Voilà, ze zijn daar”
en ze zullen niks anders kunnen bedenken.

Beeld en muziek
“Het is niet gemakkelijk om een mens
te zijn.” Het is een zin uit de fim Songs
from the second floor, van de Zweedse
filmmaker Roy Andersson. Het is een
belangrijke insteek voor onze jongeren
voorstelling Toendra. De jongeren houden
onze huidige wereld een spiegel voor.
Hoe functioneert de mens in het dagelijks
leven? Hoe overleven wij in die wereld?
“Weet er iemand hoe wij hier weggeraken?”,
vraagt een personage zich af. Met de soms
bevreemdende beelden uit Anderssons
films in het achterhoofd improviseren de
jongeren uit Toendra een nieuwe plek
in die wereld. Daartussen zweeft de
invloed van Anton Tsjechovs werk.

VOILÀ,
ZE
ZIJN
DAAR
De theatermaker vraagt wie er een instrument bespeelt. Hij wil de muzikaliteit
in de hele groep zoeken. Tekst zal dus
zeker niet primeren. In een continue wisselwerking zullen alle deelnemers elkaar
voeden met ideeën, beelden, tekst- en
filmfragmenten. Daaruit wil David een
beeldrijke voorstelling puren waarin veel
gezongen zal worden.
Ook enkele dansjes sluit hij niet uit. Om de
bijeenkomst te besluiten stuurt David zijn
kompanen met een opdracht naar huis:
schrijf een Speech aan de wereld.
De teksten zullen een aanzet vormen
voor de eerste stappen van het maakproces.
Als smaakmaker voor Toendra serveren
we je een greep uit die speeches.

Speech aan de wereld
Wanneer ik ’s avonds naar het heelal vol met sterren staar, dan word ik stil…
Kijk hoe al die sterren zo sereen bij elkaar, samen zijn
En soms dan valt er een, eentje die de strijd na vele jaren stralen opgeeft...
maar het is oké, want die ster heeft alles gegeven wat ze kon
en zelfs na het opgeven, blijft ze nog even voor ons stralen

Speech aan de wereld

Speech aan de wereld

Het feit dat wij hier verzadigd
zijn terwijl andere delen van de
wereld verhongeren? Toeval?
Het feit dat een vrouw nog
steeds minder verdiend dan een
man met dezelfde job? Toeval?
Het feit dat mensen die verliefd zijn,
ongeacht geslacht of leeftijd, niet
overal kunnen trouwen? Toeval?
De wereld is gebaseerd op toeval.
Soms is toeval onrechtvaardig.
Wij denken dat wij dit niet
kunnen veranderen.
Maar wat als wij toevallig
met genoeg zijn om verandering
te veroorzaken?
Dan was de wereld gebaseerd
op toeval.

Zatlap nummer 1,
ik noem hem George.
Zodanig van de wereld dat hij niet
weet waar of wie hij op afstevent.
(Een volslanke dame aan de
overkant, bij de radiator, daarzo.
Nee DAAR George. Goed zo)
Geen tactiek, geen openingszin,
al strompelend en botsend
tegen anderen.
Niet nadenken, gewoon gaan.
Hij heeft maar 1 kans.
Hij gaat er zo snel mogelijk op af
maar wanneer hij dan uiteindelijk (na een oneindigheid) bij de dame
aankomt, uitgeput van al die moeite, ziet hij dat hij net te laat is.
Een andere man was hem voor.
Dus blijft George voor drie dagen mopperen
en sterft dan ter plekke.
Dames en heren, de mens.

Een theaterreis naar het
werk van de legendarische
filmregisseur Hitchcock
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jean-luc godard:
Ik heb ooit eens dezelfde
rol aangeboden aan een
man en aan een vrouw
dick cavett:
Dezelfde rol?
jean-luc godard:
Dezelfde rol. Als iets klopt
maakt dat namelijk niet uit.
Diegene die eerst ja zei
kreeg de rol.
dick cavett:
En?
jean-luc godard:
Ik heb van beiden
niets meer gehoord.
van en met Bert Haelvoet,
Damiaan De Schrijver,
Matthias de Koning

In Theater Antigone
woensdag 23 oktober om 20.15u

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 vijfhonderd
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.

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

… toeren we het land rond
met onze producties. … zitten onze zomerse theaterkampen erop.
Onze jongste telg
Zo’n veertig kinderen leefden zich uit
, een voorstelling
tijdens twee kampen en brachten op het einde
over jongeren die een
van de week telkens een fijn toonmoment.
tweede kans willen krijgen,
In de herfstvakantie is het opnieuw
staat op het Love at first
zover, dan organiseren we weer een
sight-festival in Antwerpen
maar voor de iets oudere groep: jongeren
op 22 september en reist
van 17 en 18 jaar (geboren in 2003 of 2002).
daarna nog naar de
Ken of ben jij iemand die graag zou meedoen?
Gentse Kopergietery.
Er is nog plaats! Inschrijven kan op
In november kan je
www.antigone.be
nog twee avonden bij
ons komen kijken. … trekt
in september
en oktober langs Izegem, Evergem en Brugge.
Op donderdag 7 en zaterdag 9 november spelen we het stuk ook nog eens
in Theater Antigone. Kaartjes daarvoor vind
je op onze website.

Banzaï

theaterkamp,

Woestzoeker
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Naar aanleiding van tg STAN’s voorstelling programmeert
Budascoop, de cinema vlakbij Theater Antigone, een film van
Hitchcock. Op dinsdag 22 oktober kan je om 20.15 uur naar
R E B E C C A , een psychologische thriller uit 1940
over een gedoemd huwelijk.
Om 20.00u. leidt Sven Hollebeke de film in.
(In de film wordt Engels gesproken, er is geen ondertiteling voorzien.)

In Budascoop kan je op de
avond van de filmvertoning een
combiticket kopen voor het
kortingstarief van 16 euro
waarmee je van de film
én de theatervoorstelling
geniet.

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
tekst:
Flor Declercq
v.u.: Jos Verbist
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8500 Kortrijk

