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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.
regie
Raven Ruëll
van & met Dries Notelteirs,
Sophie Warnant,
Keimpe De Jong of
Arend Niks
De pers over Woestzoeker

“De grootste troef
van Woestzoeker
is de speelse,
gelaagde tekst.”
Theaterkrant

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.

8+

In Theater Antigone
do 7 november om 19.30u (wachtlijst),
vr 8 november om 10.00u en 14.00u
(schoolvoorstellingen met plaatsen
voor gewoon publiek),
za 9 november om 17.00u
Donderdag en zaterdag kan je een halfuur

“Humor en fantasie
geven Woestzoeker
een eigen smoel.”
De Standaard

voor de voorstelling naar een gratis inleiding.
Op de schoolvoorstellingen overdag voorzien we
een infobrochure voor het gewone publiek.

Woestzoeker op tournee
vr 22/11 Waregem De Schakel 20.00u
za 7/12 Wetteren CC Nova 20.00u

Soirée Liquide:
Banzaï &
What is love?

SOIRÉE

Op zaterdag 16 november organiseren we onze
tweede focusavond op het talent van morgen.
Het jonge theatergeweld vonden we deze
keer onder de acteurs die het RITCS net
achter zich hebben gelaten. Actrice Leonie
Buysse luidt om 18.45u. de avond in met de
monoloog What is love? Om 20.15u. voert
Leonie samen met Emma De Poot, Gilles
Van Hecke en de Iraakse theatermaker
Hussein Mahdi al-Khalidi Banzaï op. De twee
voorstellingen krijg je voor de prijs van één.
Kan je er niet bij zijn op 16 november?
Ook op vrijdag 15 november speelt Banzaï in
onze zaal en dan organiseren we net voor de
voorstelling een gesprekscafé over jeugdzorg.
Voor de volgende Soirée Liquide nodigen we
je uit op 24 april met de voorstelling
Millennialism.

In Theater Antigone
zaterdag 16 november
om 18.45u
Reserveer een ticket voor Banzaï,
daarmee kan je gratis naar What is love?

LEONIE BUYSSE VOOR HET VOETLICHT
Wat is jouw favoriete eigenschap
in een theatermaker?
Zijn/haar vermogen om net zoals een
brillenmaker jouw zicht minder troebel
te maken. Hij/zij stelt je lenzen bij zodat
je de boel weer helder kan aanschouwen.
Mocht je dan toch liever wazig blijven
zien, loop je gewoon de winkel uit.
Wat is jouw grootste tekortkoming?
Mijn neiging naar het ‘dramatische’.

Wat waardeer je het meest
bij jouw vrienden?
Hun oprechtheid, hun energie
en hun onvoorwaardelijke liefde,
ondanks mijn dramatische kantje.
Wat is je favoriete bezigheid?
De mens bespieden.
Wat is jouw ultieme vorm van geluk?
Wanneer ik aan het einde van een
repetitie of voorstelling uit mijn totale
overgave terug op aarde ben geland.

LIQUIDE
Parcoeur en vzw Stappen

WHAT
IS
LOVE?

Een hoopvolle monoloog
over misbruik
en geweld en het
verzet daartegen

What is Love? is een monoloog over Aïscha,
een zeventienjarig meisje dat terugdenkt aan een
ontmoeting met een man die haar rare vragen stelt.
Ze vertelt hem haar levensverhaal. Het is een verhaal over
misbruik en geweld: in haar gezin, in de jeugdinstellingen
waar ze wordt geplaatst, in het tienerpooiermilieu.
Toch schuilt er, tot haar eigen verbazing, veel verzet en hoop
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in wat ze vertelt. Tussendoor blijft Aïscha nadenken over
de betekenis van het enige dat ze nooit wil opgeven: de liefde.
What is Love? is een korte voorstelling van Leonie Buysse,
Danny Keuppens en Sabine Vermeire, gebaseerd op interviews
spel
met de werkelijk bestaande Aïscha. De voorstelling was voor
Leonie Buysse
het eerst te zien op 4 juli 2019 tijdens de European Conference
tekst en regie
of Narrative Therapy and Community Work in Antwerpen,
Danny Keuppens
waar ze een minutenlange staande ovatie kreeg.

Wie zou je willen zijn behalve jezelf?
Niemand, ik ben cool.
Waar zou je willen wonen?
Op een klif, dichtbij de oceaan.
Ik wil het zilte in de lucht kunnen
proeven, het water horen kabbelen.
Zo kom ik tot rust en kan ik denken.
Wie is jouw favoriete held(in)?
Mijn oma. Ik blijf verbaasd hoeveel
van haar wijsheden ik blijkbaar begin
te gebruiken in mijn eigen leven.

Wie/wat haat je het meest?
Het extremisme dat op zoveel
vlakken een donkere sluier over
onze wereld legt. Ik mis gematigdheid
in alles, ook in mezelf.
Welk talent had je graag gehad?
Ik had graag kunnen vliegen,
zweven lijkt mij echt het einde.
Hoe zou je willen sterven?
Heel stil, terwijl ik slaap.

RITCS,
Theater Antigone,
detheatermaker

Wat zijn de
verwachtingen en
teleurstellingen
van onze
jongeren?

SOIRÉE

LIQUIDE
Drie jongeren gaan samen met
een begeleider op bootcamp:
Banzaï. Het is de laatste week
voor ze weer in het echte leven
gegooid worden vanuit de jeugdinstelling waar ze verblijven.
Een grote stap, die tegelijk
beangstigend is. Want hoe
zullen ze, elk vanuit hun eigen
achtergrond, overleven?
regie Gökhan Girginol
spel Leonie Buysse,
Gilles Van Hecke,
Emma De Poot,
Hussein Mahdi al-Khalidi
coaching
Jos Verbist
In Theater Antigone
vrijdag 15 en
zaterdag 16 november om 20.15u.

BANZAÏ is Chinees voor

“ik wens u tienduizend levens toe”.
Jonge theatermaker Gökhan Girginol
ging met vier jonge acteurs aan
de slag om een stuk te maken
over de leefwereld van jongeren,
een thema waardoor hij al langer
gefascineerd is vanuit zijn workshops
in verschillende scholen in het Genkse.
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?
Aan de hand van gesprekken en
interviews met opvoeders, leraren
en jongeren van verschillende afkomst
kwam Banzaï tot stand. Niet alleen
de pijnlijke, ook de positieve verhalen
krijgen een plek op de scène.

Op vrijdag 15 november vervangt een
Gesprekscafé over jeugdzorg de inleiding.
Op zaterdag 16 november om 18.45u. kan je
met je Banzaï-ticket naar de voorstelling
What is love? en om 19.45u. naar een
gratis inleiding op Banzaï.
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BANZAÏ
JONGEREN EEN STEM GEVEN,
Leonie Buysse en Gilles Van Hecke zwaaiden net af aan de
opleiding Spel van het RITCS. Dat deden ze met verve in Banzaï.
Wij polsten naar het werkproces.
Jullie personages zijn gebaseerd op
gesprekken met jongeren uit de jeugdzorg.
Hoe dicht liggen die jongeren en de rollen
bij jullie zelf?
Leonie: Uit de gesprekken met de meisjes
rees het gevoel dat niks ver van mij
af stond. Toen het in mijn familie niet
goed ging, vertoonde ik ook weg
loopgedrag en vluchtte ik in slechte
gewoontes. Maar ik was net 17. Dus
ik zou waarschijnlijk aan de jeugdzorg
zijn ontsnapt.
Gilles: Op enkele extremen na, verschillen
hun gevoelens niet met de emoties
die ons overvallen. De opgevoerde
jongeren zijn ook ‘collagepersonages’,
samenraapsels van zinnen, hun verhalen,
onze eigen fantasie en de tekst van
Chris Van Camp.
Leonie: Tijdens de repetities was er bij
momenten zelfs een te grote afstand
tussen ons en onze rollen. We speelden
te ingehouden om zo geen clichématig
instellingskind neer te zetten.

DE VLAAMSE
JEUGDZORG
IN CIJFERS
Op basis van het
recentste jaarverslag,
nl. 2017, van het
Vlaamse Agentschap
voor Opgroeien geven
we enkele cijfers
uit de jeugdzorg.

Gilles: Als je mensen observeert, ga je
onvermijdelijk op zoek naar wat in die
persoon opvalt. Het cliché vermijden
we dan door een personage verschillende
kanten te geven, die weliswaar best
uitgesproken mogen zijn.
Schenkt onze maatschappij jongeren
te weinig juiste aandacht?
Gilles: Als jongere heb ik het gevoel dat we
steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.
Daardoor is de maatschappij heel streng
voor ons. Tegelijkertijd worden jongeren
die initiatieven nemen niet serieus ge
nomen. Kijk maar naar de klimaatmarsen.
Leonie: We betuttelen de jongeren inderdaad.
We erkennen niet wat ze al voelen en
weten en houden ze kinds. Ouders die
zeggen: ‘Gij moet zwijgen want wij hebben
meer ervaring. Dus wij hebben gelijk.’
Zie je die betutteling in de jeugdzorg?
Leonie: Er zijn weinig instellingen met een
alternatieve aanpak. Banzaï toont het
verhaal van een hulpverlener die Gökhan,
de regisseur, in Genk heeft gekend.

11.450 unieke minderjarigen waren geregistreerd binnen
de organisaties voor bijzondere jeugdzorg. 12.455 kinderen
en jongeren waren aangemeld voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is hulp die een jeugdrechter oplegt of die geboden
wordt wanneer hulpaanbieders op grenzen botsen of twijfelen
of hulpverlening nog in een vrijwillig kader kan plaatsvinden.
Voor 6.792 aanmeldingen werd hulp opgestart. 5.273 kinderen
en jongeren stonden op 31 december 2017 op een wachtlijst.
De helft van die jongeren was ouder dan 18 jaar.

DAT IS BELANGRIJK
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Hij geloofde niet in een strenge aanpak.
De tv stak hij bijvoorbeeld niet in een
kooi. De boodschap was duidelijk: als je
hem steelt, komt er geen nieuw toestel
en dan heb je het jezelf aangedaan.
Dat werkte perfect.
Gilles: In Antwerpen bezocht ik een instelling
waar een jongere een begeleider een
muilpeer had verkocht. Normaal
verplaatsen ze je dan naar een andere
voorziening. Daar niet. Zij stuurden
die jongere en de begeleider op weekend
om dat samen op te lossen. Hulpverleners
zoeken zeker naar een menselijke
methode.

Wat wil de voorstelling bereiken?
Gilles: Ik ben dankbaar dat we Banzaï voor
jongeren kunnen spelen. Zij hebben
nog geen vastgeroeste denktrant.
Ook al doen ze tijdens de voorstelling
stoer voor hun vrienden, ze zullen
iets doen met wat ze te zien krijgen.
Dankzij het ritme van theater dat
buiten de samenleving staat. Het
vraagt een effort dat we eigenlijk
bijna niet meer opbrengen en
veroorzaakt daardoor impact.
Leonie: We bieden op een zachte manier
een andere realiteit aan. Je kan die
aanvaarden of bij het buitengaan van
je afwerpen. Maar we verkondigen
zeker geen waarheid. Het blijft een
probeersel dat we iedere voorstelling
weer op het podium onderzoeken.
Dat onderzoek heeft mij ook de ogen
geopend. Je mag je niet persoonlijk
aangevallen voelen door de reacties
van die zogenaamde moeilijke jongeren.
Achter die façade van de opstandige
en onhandelbare jongere schuilt een
enorme rijkdom: de ene danst, iemand
zingt of tekent. Die jongeren een stem
geven, dat is belangrijk.

Vlaanderen telt 3 gemeenschapsinstellingen. Zij zorgen voor de opvang, oriëntatie,
observatie, opvoeding en begeleiding van jongeren tot de leeftijd van 20 jaar.
Die instellingen kunnen zowel open als gesloten zijn. In 2017 waren er 1.691 opnames.
In de loop van 2017 zaten in totaal 7.568 jongeren in pleegzorg. 462 pleeggasten zijn
ouder dan 21 jaar.
4.855 minderjarigen stroomden in 2017 in bij de sociale diensten van de jeugdrechtbank.
Bij 70% trad de jeugdrechter op omwille van een verontrustende situatie.
In 2017 hadden 16.295 unieke minderjarigen een maatregel bij de rechtbank lopen.
Slechts 14% als gevolg van een als misdrijf omschreven feit.

BANZAÏ
IK HOU NIET VAN HET WOORD
Danny Keuppens werkt als contextbegeleider bij vzw Stappen,
een Gents begeleidingscentrum voor meisjes dat zich richt
op het verbinden van die jongeren met hun omgeving.
Tijdens de creatie van Banzaï maakte Danny onze ploeg
wegwijs in de bijzondere jeugdzorg. De uitgelezen persoon om
wat meer te weten te komen over jongeren en hulpverlening.
De drie jongeren in Banzaï staan op de
drempel van de meerderjarigheid. Na een
jeugd binnen de gedwongen hulpverlening,
snak je ernaar je leven in eigen handen te
nemen. “Die jongvolwassenen weigeren
soms elke hulp. Ze willen het zelf uitzoeken,
hoewel ze op sommige vlakken nog niet
klaar zijn voor die volledige zelfstandigheid.
Dat maakt hen kwetsbaar. Sommigen ver
dwijnen onder de radar. Dan kunnen ze in
de dakloosheid belanden of in de greep
geraken van een verslaving.”

Toch moeten we oppassen. Jonge mensen
in de marginaliteit hebben weliswaar vaak
een verleden in de jeugdzorg, maar het
omgekeerde is niet noodzakelijk waar:
moeilijke jongeren die met ernstige
problemen geconfronteerd werden, komen
vaak goed terecht. Daarom houdt Keuppens
niet van het woord kansarm. “Die term
zorgt voor een verkeerde kijk op de hele
zaak. Al groeien ze soms op in moeilijke
omstandigheden, jongeren hebben altijd
kansen en de meeste grijpen die ook.”
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‘KANSARM’
Volgens Keuppens is niet de jeugdzorg,
maar armoede een grote boosdoener.
“Groei je op onder moeilijke omstandig
heden, dan wordt het een hele opgave om
een diploma te behalen of een job te vinden.
Veel jongeren hebben het moeilijk om te
voldoen aan de eisen en verwachtingen van
onze samenleving. Niet alle jongeren slagen
erin daaraan te beantwoorden. Ze krijgen
het gevoel dat ze niet meetellen, dat het leven
dat ze voor zichzelf wensen niet haalbaar is.
Uitsluitingsmechanismen maken hen het
leven lastig. Als je de pijn ziet die dat met
zich meebrengt, dan zie je dat het nodig is
om in de maatschappij plekken te creëren
waar zij zich goed kunnen voelen.”
Er zijn jongeren die al een lange weg binnen
de jeugdzorg achter de rug hebben. Het lukt
hen niet om naar school te gaan, ze zien
weinig mensen buiten de voorziening en
verliezen zo hun contact met de samenleving.
“Het gevoel groeit dat je helemaal niks kan.
Die onvrede vertaalt zich dan in hun gedrag.
Ze zeggen niet ‘ik kan dat niet’, maar ver

schuilen zich liever achter ‘ik heb daar geen
zin in’.” Het komt erop aan een context te
creëren die hen kan verleiden om opnieuw
in beweging te komen en weer aansluiting
te zoeken met de samenleving. “Niet omdat
we die ideaal vinden,” voegt Keuppens eraan
toe, “maar omdat het verdomd lastig is als
je uit die samenleving valt.”
Aan het eind blijft er de pertinente vraag
die een meisje uit Banzaï stelt: ‘Ga jij me dan
mee naar huis nemen?’ Elke hulpverlener
die ook als mens in zijn job staat wordt ermee
geconfronteerd. “Het is de eeuwige discussie
over afstand en nabijheid,” zegt Keuppens.
Hij startte zijn loopbaan vanuit de over
tuiging dat je alles wat je als mens in je hebt,
in de schaal moet gooien. “Maar ik heb
ook geleerd dat een zekere afstand even
belangrijk kan zijn. Het is een dun evenwicht.
Uiteindelijk gaat het erom dat jongeren
hun eigen weg vinden en jou niet meer
nodig hebben.”
Lees het volledige interview
op www.antigone.be/nl/banzai

GESPREKSCAFÉ OVER JEUGDZORG
Cijfers kun je op verschillende manieren lezen. Een interview nuanceert.
De voorstelling geeft een idee. Toch is het voor een breed werkveld als de jeugdzorg
niet eenvoudig een eenduidig beeld te scheppen. Zeker nu bezorgde stemmen al even
waarschuwen dat die sector met geld- en personeelsgebrek te kampen heeft en
wachtlijsten ouders moedeloos kunnen maken, is het belangrijk in dialoog te gaan.
Daarom kan je voor onze vertoning op vrijdag 15 november met experts uit het werkveld
van gedachten wisselen over verschillende aspecten van jeugdzorg.
vrijdag 15 november om 19.00u
in de foyer van Theater Antigone
Het Gesprekscafé over jeugdzorg is gratis.
Inschrijven kan op www.antigone.be

Arsenaal

RACE

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

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

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.
De mens is een diersoort,
vooral bekend om zijn
oorlogszucht en zijn
speelvermogen.

Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.
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In Race van David Mamet
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 nog de jonge advocaat-stagiaire, die nog maar net met
hen samenwerkt. We volgen die vier personages in de voorbereiding
van de complexe zaak. Er staat veel op het spel, voor elk van hen
op een andere manier.
Aminata Demba, Gorges
van en met
Ocloo, Jeroen Van der Ven,
Johan Dehollander,
Dirk Van Dijck, Johan
Aminata Demba,
Dehollander en Aurelie
Aurelie Di Marino,
Di Marino onderzoeken in
Gorges Ocloo,
Race hoe ze zich als spelende
Jeroen Van der Ven,
dieren kunnen verhouden
Dirk Van Dijck
tot de tekst van Mamet.
In Theater Antigone
zo 1 december om 20.15u

Théâtre & Réconciliation, KVS

VITA
SIYO

Een
wonderbaarlijke
muzikale
komedie over
kindsoldaten
en de vredesindustrie
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regie
Frédérique Lecomte
spel
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,
Jean-Claude Minani,
Jean-Marie Kabanza,
Prosper Nduwayo
muziek
Jean-Claude Minani
In Theater Antigone
vr 6 en za 7 december
om 20.15u
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Tijdens de zomer van 2019 nam Frédérique Lecomte
Belgische theaterstudenten en acteurs mee naar
Oost-Congo. Samen met spelers ter plaatse maakte
ze er een voorstelling met en over kindsoldaten, die
de vredesindustrie op de korrel neemt. Internationale
ontwikkelingshulp is immers een miljoenenbusiness,
maar wie helpt uiteindelijk wie? En welke partij wint
financieel gezien het meest: de organisaties die hulp
verlenen, de hulpverleners zelf of de getroffen mensen?
Vita Siyo Muchezo Ya Watoto, wat zoveel betekent als
“Oorlog is geen kinderspel”, ging afgelopen zomer
in Goma in première, op pleinen en in velden, voor
honderden omstaanders. Geïnspireerd door de ervaringen
in Goma ging de ploeg in oktober opnieuw aan de slag
in Brussel. Dit keer reist de voorstelling langs Belgische
theaterzalen, asielcentra en de straten van Brussel.
Regisseur Frédérique Lecomte vult haar cast van
Congolese, Burundese en Belgische artiesten aan
met asielzoekers en vluchtelingen. Vanuit de vraag
“Wat hebben wij te maken met kindsoldaten?”
werpt de voorstelling een licht op hoe de situaties
hier en daar met elkaar verbonden zijn.

DE
WARMSTE
WEEK
KARAOKE
FOR LIFE

Dit jaar komt De Warmste Week naar Kortrijk.
Van 18 tot 24 december maakt Studio Brussel
live radio vanop het Nelson
Mandelaplein. In de weken en
maanden daarvoor organiseren
bij Theater we bij Theater Antigone een paar
warme acties voor De Bolster, de
Antigone
vzw waarmee we al jaren
samenwerken voor ons sociaalartistiek project.

Kluts je stembanden door elkaar en oefen
nog snel de lyrics van je favoriete band, want
op zaterdag 23 november kan je komen zingen
op onze Karaoke for life. Wil je scoren met
ABBA of tover je tien euro uit je zak voor
Gers Pardoel? Alles kan, van een duet met
je favoriete collega tot een schlager voor je lief.
Samen met onder meer Dominique Van Malder
en Joris Hessels van Radio Gaga, Tania Van
der Sanden en Lucas Van den Eynden zingen
we de hele avond de centen aan elkaar.
Hoe gaan we dat doen?
We vragen een inkomprijs
van 10 euro en per liedje
doe je ook nog een duit
in het zakje. Hoe groot
die duit is, mag je zelf
bepalen, maar voor het
goede doel verwachten
we uiteraard een extra
inspanning.
Verder schenken wij
de opbrengst van onze bar
die avond aan De Warmste Week
en staat onze Spaarpot for life in de foyer.
zaterdag 23 november
vanaf 19.00u.
Tickets: 10 euro
Reserveren op
www.antigone.be

DE KLEINSTE
KERSTMARKT

Met de deelnemers van ons sociaalartistiek project halen we ook alles
uit de kast om De Bolster te steunen
via De Warmste Week. We gaan
met onze spelers de hort op voor

De Kleinste Kerstmarkt ter wereld.
Met zelfgemaakte, mobiele
kerstwinkeltjes trekken we
in december de stad in om
op verschillende plaatsen een
mini kerstmarkt te vormen.
We verkopen zelfgebakken
koekjes, pannenkoeken,
snoep, kortom alles wat
lekker is. En in ware
Antigone-stijl doen we
dat op een creatieve en
theatrale manier.
zondag 8 en
zondag 15 december
vanaf 15.00u.
in Kortrijk

… blijven we
jongeren warm
maken voor theater.
Daarom dragen we
op 17 november
ons steentje bij aan
De hele dag kunnen kinderen onder de vleugels van
een professionele theatermaker spelen, acteren en
zich vooral amuseren in een gratis theaterworkshop.
Voor de workshop om 14.00u. zijn er nog een paar
plaatsen vrij. Inschrijven kan op www.antigone.be

… creëren we nieuwe
voorstellingen, nodigen we
andere gezelschappen uit,
starten we theaterkampen
en koesteren we een warme
.
sociaal-artistieke werking.
Dat doen we met hart en ziel.
Toch kunnen we altijd een duwtje in de rug
gebruiken. Theater Antigone is dus

Kunstendag voor kinderen

… wordt er na iedere voorstelling
duchtig nagekaart aan de bar.
De gezellige sfeer wordt keer
op keer gegarandeerd door onze
enthousiaste barvrijwilligers.
Ben je zelf een gezelschapsmens
die een praatje feilloos combineert
met bierviltjes of flessenopeners?
Vervoeg ons dynamisch team en

word barvrijwilliger.
Neem contact op met ons
via eline@antigone.be
of op 056 24 08 87.

op zoek naar
nieuwe vrienden.

Als vriend schenk je ons een financiële
bijdrage die vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar is. Ook dit jaar willen we met de
bijdragen van onze vrienden ons sociaalartistiek project extra ondersteunen.
Wil je onze vriend worden? Vul het
formulier in op www.antigone.be
… verwelkomen we scholen die
overdag een voorstelling bijwonen.
Bij die schoolvoorstellingen stellen
we plaatsen open voor gewoon publiek.

’s morgens
namiddag

Kom je graag
of in de
naar een voorstelling kijken?
Dat kan voor deze producties: Woestzoeker op vrijdag 8/11,
Banzaï op donderdag 14/11,
Métisse op maandag 20/01,
Buzz op vrijdag 7/02 of
Clash op vrijdag 21/02.
Kijk voor de exacte uren of om te reserveren op
www.antigone.be

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
Rekollettenstraat 20-22
8500 Kortrijk

