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Bruno Vanden Broecke, Jos Verbist en Silke Thorrez
spelen Semmelweis, een voorstelling over
een Hongaarse arts met een tragische levensloop.
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SEMMELWEIS
Ignaz Philipp Semmelweis staat vandaag de dag bekend
als de vader van de antiseptische methode,
maar tijdens zijn leven wordt hij totaal miskend.
Artsen gaan in zijn tijd rechtstreeks van een autopsie over tot
de behandeling van een bevallende vrouw, zonder ook maar hun
handen te wassen, waardoor de kraamsterfte van zijn vaak arme
en ongehuwde patiëntes op maar liefst 32,5 % ligt. Semmelweis
vermoedt een verband en hij dwingt de artsen om hun handen
te ontsmetten voor iedere operatie. Het experiment werkt:
hij dringt het sterfte-cijfer terug tot 1,5 %.
Toch weigeren de oversten naar de
“jonge rebel” te luisteren. Hij botst
tegen een muur van machtsstructuren
en moet machteloos toezien hoe men
hervalt in oude gewoontes en hoe
onverschilligheid het sterftecijfer
terug de hoogte injaagt.
Het leven van Semmelweis wordt zo
een intrieste tragedie waarin voortdurende conflicten met collega’s
uiteindelijk ontaarden in onberekenbaarheid, gewelddadigheid, paranoia
en hysterie.
Na succesvolle samenwerkingen
bij onder meer Het leven en werken
van Leopold II, Missie en — onlangs
nog — Para, gaan Raven Ruëll en
Bruno Vanden Broecke nu met dit
verhaal aan de slag. Jos Verbist
en Silke Thorrez vervolledigen
de cast. Samen herstellen ze
deze vergeten figuur in ere.

BRUNO VANDEN
BROECKE
Wie speel je?
Semmelweis. Een man die
merkt dat er in zijn afdeling
van het ziekenhuis veel meer
kraamsterfte is dan in een
andere afdeling enkele
meters verder. Hij zit in de
shit en zoekt naar een puur
logische methode om dat
probleem op te lossen. Hij
doet allerlei experimenten
en vermoedt uiteindelijk dat
het komt door resten van
lijkschouwingen die aan
de handen van chirurgen
blijven hangen. Kadaver
deeltjes, noemt hij dat.
Dat vind ik zo’n vies woord.
Semmelweis is een heel
interessant personage. Hij
is geen cijfermonster, vind
ik, maar iemand die bijna
genadeloos alles wil weten.
Alleen doet hij dat op zo’n
lompe en misplaatste ma
nier dat hij continu tegen
muren botst. Niemand wil
naar hem luisteren, en daar
door wordt hij obsessief.
Eigenlijk is het stuk een
studie van hoe iets kan
ontsporen. Hoe iets van
geduld kan verglijden
in onbegrip, ergernis, en
— uiteindelijk — woede.

Zo iemand is natuurlijk het
allerleukste om te spelen.
Semmelweis is dé tragische
figuur bij uitstek. Een
roepende in de woestijn.

Hoe herken je jezelf
in je rol?
Helemaal niet. Ik kan me
niet voorstellen hoe het
moet zijn om zo misbe
grepen te worden. Maar
dat vind ik ook niet zo
belangrijk. Ik ben eigenlijk
het tegenovergestelde van
een method actor, die zich
heel hard ingraaft in en
vereenzelvigt met een
personage. Wanneer ik de
zinnen van een tekst goed
kan zeggen, dan zit tachtig
procent van mijn werk erop,

vind ik. De woorden op een
mooie manier gezegd krijgen,
dat is het belangrijkste.
En toch. Ik neem niet elke
rol aan natuurlijk. Er zijn
zaken die mij aantrekken in
de figuur van Semmelweis,
omdat er in elke tijd wel
mensen zoals hij leven.
Mensen die dingen zien
die niemand wil geloven.
Ik hoop bijvoorbeeld dat
we binnen enkele jaren
over fijn stof zullen zeggen
“hoe kan het dat mensen
niet met elektrische auto’s
rondreden?” Zoals onder
tussen al met roken is
gebeurd. Zoiets kan plots
heel snel gaan.
Maar uiteindelijk zeg ik
vooral ja op een rol op basis
van de mensen die aan
het stuk meewerken. Ik
ken Jos en Raven ondertussen al heel lang en los
van wat er nu verder nog
gebeurt, is dit stuk voor
mij daardoor al geslaagd.
De reis is minstens even
tof als de aankomst, toch?

JOS
VERBIST
Wie speel je?
Ik speel de oversten van
Semmelweis, de chefs, en
vertegenwoordig op die
manier de heersende orde in
de geneeskunde. Zo geef ik
onder andere gestalte aan
dokter Klein, de hoofdarts
van het ziekenhuis in Wenen,
die net als Semmelweis een
wanhopig gevecht voert
tegen de kraamkoorts.
Alleen wordt hij gehinderd
door een blinde vlek. Door
een gebrek aan fantasie,
waardoor hij een andere
kijk niet kan aanvaarden.
Het is ook een koppig man.
Semmelweis schoffeert de
artsengilde — onze huidige
Orde der Artsen — en Klein
houdt net halsstarrig vast

aan dat gezag. Al wat ook
maar een beetje naar
rebellie rook, werd in die
tijd sowieso
de kop ingedrukt.
Maar we willen het verhaal
zo genuanceerd mogelijk
laten zien, dus Klein heeft
zeker menselijke kanten.
Het is een man die gepas
sioneerd is door zijn vak, en
hij denkt van zichzelf dat hij
een pionier is. Hij heeft de
beste bedoelingen en wil de
geneeskunde vooruit helpen.
Maar hij beseft niet dat de
maatregelen die hij daarvoor neemt het sterftecijfer
net de hoogte injagen.

Hoe herken je jezelf
in je rol?
Totaal niet, maar ik vind
het net goed om iemand te
spelen die ver van mij af
staat. Een personage dat
aanleunt bij je eigen per
soonlijkheid, is misschien
gemakkelijker om te spelen,
maar dat maakt het voor
mij minder interessant.

Bovendien vind ik het
individuele ondergeschikt
aan het totaalbeeld van zo’n
voorstelling. Wat het stuk
wil vertellen, dat is wat telt.
Het fijne aan het thema
is dat het zo universeel en
tijdloos is. Ook vandaag
beweegt er vanalles in de
geneeskunde. Ik denk dat
je ervan zou opkijken hoe
weinig de situatie is ver
anderd. Zonder een pleidooi
te willen houden: mensen
gaan steeds vaker op zoek
naar alternatieve manieren
om te genezen. De farma
ceutische industrie is de
laatste jaren heel hard
bezig om bewijzen te
zoeken dat alternatieve
geneeskunde niet werkt,
maar is dat wel zo?
Over de positie van de vrouw
in ons stuk en dus in Semmelweis’ tijd valt veel te zeggen,
maar tegelijk vind ik het
moeilijk om daarover te
oordelen. Wanneer is de
eerste vrouwelijke arts er
gekomen? Dat moet in die
periode geweest zijn. Het is
een andere tijdsgeest. Je kan
nu wel vinden dat Klein op
een absurde manier handelt,
maar dat is natuurlijk ach
teraf. Hoe zou je gereageerd
hebben als je in die tijds
geest was opgegroeid,
wanneer je wordt opgevoed
met het idee dat bijvoor
beeld je zusje al minder
waard is dan jij? Dat kan je
niet weten. Ik durf er in alle
geval mijn hand niet voor
in het vuur te steken.

SILKE
THORREZ
Wie speel je?
Ik speel niet een specifiek
iemand, maar vertegen
woordig ‘de vrouw’ in het
algemeen. Die had in de tijd
van Semmelweis niet veel
te zeggen. Dokters beslisten
over hun hoofden heen en
ze snapten helemaal niet wat
er aan de hand was. Mis
schien wisten ze niet beter,
maar hoe dokters toen over
vrouwen spraken, hoe ze
voor hen beslisten: dat is
echt verschrikkelijk.
De rol kadert in mijn studie
aan het Conservatorium van
Antwerpen. Ik heb hier nog
meegespeeld in de jongeren
voorstelling Pier en toen ik
voor mijn studie een stage

moest doen, was Jos de eerste
die ik een brief schreef. Ik
ben superblij dat ik hier te
recht kan. Theater Antigone
is de reden waarom ik naar
de theaterschool ben ge
gaan. Ik voel me er altijd
welkom. Dus om hier dan
mijn stage te mogen doen,
met deze groep mensen,
is echt sjiek.

Hoe herken je jezelf
in je rol?
Op zich is het moeilijk om
me te identificeren met het
personage, omdat ik zelf nog
geen moeder ben. Al is het
hele verhaal zo hard dat je
volgens mij zelfs als moeder
niet weet hoe het moet ge
weest zijn. Die absolute
wreedheid tegenover vrou
wen van vooral de lagere
klasse en de wetenschap
dat je zomaar zou kunnen
sterven, kan ik me gelukkig
niet voorstellen.
Het zijn zaken waar ik niet
te lang over mag nadenken,
eigenlijk. Dan word ik heel

zwart-wit en ken ik geen
nuance meer. Wanneer ik
te lang stil sta bij zaken als
onrecht, zou ik zelf krank
zinnig kunnen worden,
denk ik.
Ik ben de enige vrouw in
de bende, en soms lijkt dat
tijdens repetities makke
lijker te zijn voor mij dan
voor hen. Ik heb het gevoel
dat zij meer gegeneerd zijn
dan ik wanneer we over
vrouwen of bevallingen pra
ten. Ze zijn heel respectvol,
dat is zeker. En het was grap
pig: ik dacht, fijn, allemaal
mannen, dat zal rechttoe
rechtaan zijn, testosteron.
Maar toen ik toekwam op de
repetitie, ging het allereerste
gesprek gewoon over diëten.
Maar ik moet zeggen dat het
zalig is om aan deze voor
stelling mee te werken.
Ook al omdat de rest van
de medewerkers allemaal
oude rotten zijn met een
overvloed aan kennis,
bagage, ervaring en metier.

Raven
Ruëll

is al jaren aan Theater Antigone
verbonden. Hij regisseerde de
voorbije seizoenen onder meer
Bekdichtzitstil, Tribuna(a)l en Oeps.

De kracht van
de metafoor
Flor: Het is de eerste keer
dat ik zo’n theatertekst schrijf,
dus voor mij is het alleen al
dramaturgisch heel interes
sant om met Raven te werken.
Raven: Het ambt van thea
terschrijver krijgt nog altijd
te weinig aanzien, vind ik.
Veel theatermakers schrijven
tegenwoordig hun teksten
zelf. Dat is misschien niet
eens zo erg, maar iemand
als Flor brengt natuurlijk
wel een heel eigen taal en
stijl mee.
Zelf zou ik het bijvoorbeeld
iets explicieter schrijven,
maar het is juist goed hoe
Flor het subtiel aanpakt.
Deze tekst kan heel sterk
worden in de kracht van de
metafoor. Je zou het verhaal
van Semmelweis kunnen
vergelijken met dat van
Cassandra: iemand voelt
heel hard een onheil aan
komen, roept en roept,
maar niemand luistert.

Flor
Declercq

woont nu in Brussel, maar komt uit Kortrijk.
Jos en hij werkten samen aan Dido, verlaten
van Il Fondamento, en Jos vroeg hem om
de tekst te schrijven voor Semmelweis.

van de acteurs voelt of iets
werkt of niet. Soms is dat
raar: horen hoe die acteurs
aan de slag gaan met je tekst,
hoe ze zelf zoeken naar het
personage, naar de juiste
intonatie. Vaak lezen ze het
helemaal anders dan ik
het in mijn hoofd had.
Raven: Tijdens die eerste
lezingen zoekt een acteur
heel erg naar de juiste inge
steldheid of toon van een
voorstelling. Is het een blues
voorstelling, een Zappa, een
soort strip, of een requiem
van Mozart? Dat moeten
ze allemaal uitproberen.
Flor: Het is een plezier om
op deze manier te werken,
wanneer de tekst echt een
partituur wordt en tot leven
komt. Na de eerste lezing
ging ik naar huis en schreef
ik plots op een andere ma
nier, meer naar de mond
van Jos, Bruno en Silke.
Het is fantastisch om te
zien hoe die hun ding doen
met mijn tekst.

De tekst als partituur
Flor: De week voor de eerste
repetitie kon ik wel in tranen
uitbarsten. Ineens zat ik vast.
Maar bij de start kwam ik
onmiddellijk terug in een
flow, omdat je als schrijver

60 jaar theaterervaring
Raven: Het is een heel organisch proces. Soms lezen
we en zijn er geen opmer
kingen, soms onderbreken
we al na een paar zinnen.

Flor: Dat is het fijne aan dit
werk. Dat je als schrijver de
kans krijgt om met je kop
tegen de muur te lopen,
en opnieuw te proberen.
Raven: Ook als maker is het
leuk om op die manier te
werken. We geven soms
ideeën mee aan Flor, en die
doet er dan op zijn manier
iets mee. Of niet, en dan
is dat ook niet erg. We ver
trouwen elkaar. We zouden
elkaar niet ontmoet hebben
zonder Jos, maar ik ben blij
dat Flor aan deze productie
meewerkt. Ik vind het be
langrijk dat een jonge auteur
kansen krijgt binnen Theater
Antigone, en dat die er zo
vrij mogelijk gelaten wordt.
Flor krijgt carte blanche bij
het schrijven, en ik moet
zeggen dat het een hele
mooie tekst is geworden.
Flor: Binnenkort moet ik
alles uit handen geven en het
aan de regisseur en acteurs
overlaten, dat is natuurlijk
spannend. Maar de voor
stelling wordt gemaakt met
meer dan 60 jaar theater
ervaring, dus ik heb er alle
vertrouwen in dat de tekst
alleen maar beter zal worden.

ROOTS

In het ROOTS-project
gaan we aan de slag
met 160 jongeren
uit de OKAN-klassen.

Admir Mirena, Michiel Soete, Georgina Teunissen, Aurelie Di Marino
en Haider Al Timimi nemen 80 van hen mee in een traject waar ze
theater en dans leren kennen in de breedste zin van het woord.
Na 3 maanden landen ze met een toonmoment in onze zaal.
De andere helft van de groep zal zich kunnen uitleven in artistieke
zijtrajecten zoals illustratie en grafische vormgeving, zang en muziek
of kostuums waarbij ze niet onmiddellijk het podium op moeten.
Voor elk wat wils dus.

OKAN staat voor OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers.

Jongeren die in België aankomen krijgen een jaar de tijd om Nederlands
te leren en de Belgische cultuur te leren kennen. In Kortrijk zijn er
twee OKAN-scholen: VTI Kortrijk en Athena Drie Hofsteden.

Het ROOTS-project is al aan de zesde editie toe. Dit jaar nemen Theater Antigone,
Schouwburg Kortrijk en Unie der Zorgelozen het artistieke luik voor hun
rekening. Daarnaast wordt het project door vele partners ondersteund:
Groep Intro, VZW Ajko, Dienst onderwijs en Dienst Welzijn van Stad Kortrijk.

Een fotoverslag van

 de eerste dag:

Een bijzonder staaltje van geraakte schoonheid
★★★★ — De Standaard

UTOPERA

Een Belgisch-Iraakse architect wordt uitgenodigd om een operagebouw te doen
verrijzen uit het puin van Bagdad. Zijn grote inspiratiebron is Zaha Hadid, een
Iraakse architecte die wereldwijd grootse en futuristische bouwwerken realiseerde,
wars van traditie en met de blik vooruit.
De architect vertrekt, beladen
met zijn culturele bagage, en
wordt op zijn tocht vergezeld
door een operazangeres.
Zij wil Puccini door de straten
van Irak laten klinken, maar
nog voor de opera kan worden
ingehuldigd, stort het gebouw
in en sterven de twee in de
destructie.

Hun geesten laten zich echter niet stoppen.
Niet voor ze een aantal antwoorden hebben
gevonden. Waarom wil een land in oorlog
de hoogste toren ter wereld overtreffen?
Kan je beter bouwen op een fundament van
geschiedenis of op braakliggende grond?
Waarom ruimt het Gravensteen in Gent
geen plaats voor sociale woningen?
En als Palmyra wordt vernield door funda
mentalisten, zijn onze tranen dan voor
de mensen, of voor de monumenten?
Utopera wordt een poëtische voorstelling
waarin muziek, zang, beweging en enscenering
de hoofdrol spelen. Haider Al Timimi en
Dipika Singh geven een stem aan stenen,
aan de ruïnes die normaal gezien zwijgen.
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Utopera zal volgend seizoen
in onze zaal spelen, maar
in februari en april kan je
de voorstelling al bekijken
in Brussel, Genk, Leuven
en Mechelen.

Brussel

zo 5 14u00 BRONKS

			

Brussel

di 14 20u15 C-Mine Cultuurcentrum

			

Genk

do 23 13u15 30CC

			
april 2017

Leuven

do 20 13u30 Arsenaal/Lazarus

			

Mechelen

do 20 20u15 Arsenaal/Lazarus

			

Mechelen

een voorstelling van		 kloppend hert
coproductie Theater Antigone
		 BRONKS & Vooruit
tekst & regie Haider Al Timimi & Sarah Eisa
spel Haider Al Timimi

coaching Jos Verbist
decor
Maarten De Vrieze
licht
Reynaldo Ramperssad
in samenwerking met

		 & Dipika Singh
muziek Tim Gistelinck
dramaturgie Bart Capelle

met de steun van

C-Mine Cultuurcentrum
de Vlaamse Gemeenschap
Stad Gent

affich e mar io de bae n e

DE HELDEN
Is een mens in staat zijn leven te geven?
Voor zijn land, voor zijn lief, voor zijn
overtuiging? Kunnen helden echt bestaan
of zijn ze enkel een onmisbaar element
van het stichtend verhaal? En als ze
hebben bestaan, was datgene waarvoor
ze hun leven gaven, hun sterven waard?
En als ze nog steeds bestaan, waar geven
ze dan nu hun leven voor? En weten
helden zélf dat ze helden zijn?

Voor De Helden schrijft Josse De Pauw
een monoloog waarin hij vraagtekens
plaatst bij het heldendom en de
betekenis daarvan vandaag. Historica
Sophie De Schaepdrijver staat hem bij
in zijn zoektocht. Dominique Pauwels
vertrekt voor zijn compositie vanuit
stemmen en concrete geluiden. Hoe zou
het hoofd van degene die hier aan het
woord is, klinken? Niet alles ligt vast in
een partituur, de tekst is in direct contact
met geluid en muziek. Met technicus
Brecht Beuselinck live op de scène, wil
Josse De Pauw elke avond weer bouwen aan
de meerstemmigheid van het heldendom.

© A r m a n d o , Fa h n e , 1 9 8 0 / 8 1

Een man, een foto van zijn kind, een vlag
van zijn land, een stukgelezen boek van een
groot denker die hem inspireerde, de toespraak
van een groot leider, de honderdvijfenzeventig
geboden van een oude god… Versleten stutten
van een mensenleven. Alles heeft een eigen
verhaal, alles heeft een eigen stem, een
eigenheid. Zo klinkt het hoofd van die man.
De man zélf: hij spreekt zijn twijfel uit.

LOD muziektheater en KVS
regie, tekst en spel
compositie
live remix
tape installatie
kostuums
coproductie

Josse De Pauw
Dominique Pauwels
Brecht Beuselinck
Bart Maris
Greta Goiris
Le Manège Maubeuge,
La rose des vents, Villeneuve
d’Asq, Théâtre de Namur
Te zien in
Theater Antigone op
vrijdag 24 maart 2017
om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
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DE MAN
DE VROUW
EN DE BEER

de vrouw:
Wat zeg je dan?
Dank u.
Zeg eens dank u.

de beer:
Ik zeg geen dank u.

de vrouw:
Jawel.
Zeg eens dank u.

de beer:

© Jan De B raban de r

Waarom?

de vrouw:
Je moet dankbaar zijn.

de beer:
Beren zeggen geen dank u
dat bestaat niet in berentaal.
Als een moederbeer een
vis vangt en ze gooit die
naar haar kleintje dan zegt
die kleine beer juist niks
die eet die vis op en hij
wacht tot de volgende vis.
Die moeder doet gewoon
haar taak en die begint
niet te zagen over
dankbaarheid.

de vrouw:
Hier doen we dat wel.
En nu ben jij hier dus…
Sommige mannen trekken naar
Alaska en verliezen daar een
stukje van hun hart. Een stukje
dat hen keer op keer terugroept.
Sommige vrouwen verliezen hun
hart aan een man en daarbij
ook een stukje van zichzelf.
Een stukje dat ze een leven
lang proberen weer op te vullen.
In Alaska zitten muggen die
stukjes uit je huid bijten. Daar
moet je schrik voor hebben.
Niet voor beren. De beer eet
voor 80% vegetarisch, je hebt
dus maar 20% kans dat de
beer jou aan stukjes scheurt.

En dan nog, als je de beer niet
laat schrikken, uit de buurt
van zijn prooi blijft, geen
bedreiging vormt voor de
berenwelpjes en het niet jouw
pechdag is, is de kans groot
dat jij de beer lik op stuk geeft.
Tom Dupont maakte De man de
vrouw en de beer bij BRONKS.
Een voorstelling over zoeken
naar je thuis, je weg vinden in
het leven, over liefhebben en
loslaten. Over kinderen en
hun ouders en bloed dat kruipt
waar het niet kan gaan.

een voorstelling van

	BRONKS
regie Tom Dupont
spel Dominique Van Malder,
Julie Delrue en

Robrecht Vanden Thoren
coach Zouzou Ben Chikha
vormgeving

Jan De Brabander
kostuums

Valerie Leroy
Te zien in
Theater Antigone op
vrijdag 31 maart 2017
om 19u00
Gratis inleiding om 18u30

8+

60 JAAR
ANTIGONE
6 vragen
aan

Giovani Vanhoenacker werkt sinds
2000 voor Theater Antigone.
Hij is de vaste scenograaf en
ontwerpt zo decors voor bijna alle voorstellingen.
Als freelancer werkte hij ook voor onder meer
Lazarus, het KIP en Kopergietery.

Hoe kwam je voor het eerst in
aanraking met Theater Antigone?
Ik heb decor- en standenbouw gestudeerd,
en na mijn studies stuurde ik mijn cv naar
Theater Antigone. Ze hadden toevallig
iemand nodig om het decor te bouwen voor
de voorstelling Autis in Otan, dus ik kreeg
een contract voor een maand. Ik was
helemaal niet gespecialiseerd in theater en
wilde eigenlijk decors voor televisie bouwen.
Ik had nog geen idee dat theater duizend
keer interessanter was.

Wat is je mooiste herinnering
aan Theater Antigone?
Mijn vrouw. Die heb ik hier leren kennen.
Een meer theatraal antwoord is Moordende
woorden van Johan Simons. Leo De Nijs
deed toen het decor, en hij had drie
dure metalen stoelen van een of andere
kunstenaar die ik moest namaken. Leo had
heel specifieke vereisten: dat stuk in een
hoek van dertig graden, dat met koud
getrokken staal, dat in dit soort metaal.
Johan en Leo waren dé theatermensen toen,
dus ik wilde het heel goed doen. Alleen wist
ik niet waar te beginnen. En ik vond het
eigenlijk lelijke stoelen. Een collega spoorde
mij toen aan om mijn eigen idee te volgen,
en ik maakte drie banken. Toen Leo kwam

decor moor de n de woor de n

kijken, zei hij: “Jij hebt talent, man.”
Jos was ook enthousiast, en kort daarna
mocht ik mijn eerste scenografie doen
voor Gevecht mè ne neger en honden.
Toen is het voor mij allemaal begonnen.

En je favoriete plekje?
Ik zou nu eigenlijk ‘mijn atelier’ moeten
antwoorden, maar dat is niet waar.
Ik zit daar helemaal niet zo graag,
omdat er zo weinig licht binnen valt.
De meest inspirerende plek is voor mij
rond de tafel met de acteurs en regisseurs.
De truc is om op zo’n moment goed naar
iedereen te luisteren, wat hun wensen zijn,
wat zij goed zouden vinden. Als ik dat alle
maal in mijn decor krijg, is de scenografie
voor mij geslaagd.

GIOVANI
VANHOENACKER

decor oeps

Wat is de mooiste voorstelling
die je hier al zag?
Fimosis, denk ik. Het werk, de energie en
de vibe die daarin gestoken zijn, dat was
geschift. Ik woonde hier bijna, net als Jan,
Peter en Jos. ’s Nachts zat ik in mijn atelier
te werken en schreven zij tekst in de keuken.
Toen de première erop zat, zijn we in mekaars
armen gevlogen, omdat we wisten dat we echt
iets moois hadden gemaakt. De verlossing
is nog nooit zo groot geweest als toen.
decor tr i b u naal

Wat wil je nog graag doen
bij Theater Antigone?
Dat is moeilijk om te zeggen. Ik ga in ieder
decor op zoek naar wat ik op dat moment
graag wil doen of met welke machines
ik wil werken. Er zijn nog wel een aantal
dingen die op mijn verlanglijstje staan,
maar die moeten passen binnen de voor
stelling natuurlijk.
Ik wil bijvoorbeeld heel graag iets doen
met vliegtuigen die over bosbranden vliegen.
Een gigantische zak met water die plots ikweet-niet-hoeveel kubieke meter water over
scène laat vallen: dat is een ultieme droom.

Wat wens je Theater Antigone nog toe?
Ik hoop dat Theater Antigone op hetzelfde elan kan verder gaan, met jonge
mensen die kansen krijgen en vrijheid in
wat ze doen. Had Jos me niet uit de massa
gehaald en aangeprezen bij andere mensen,
dan werkte ik nu misschien in de bouw
sector. Eigenlijk heb ik alles aan hem
te danken.
decor fimosis

Sociale media

Ben je benieuwd wat er allemaal gebeurt
achter de schermen van Theater Antigone?
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe
voorstellingen, theaterkampen of wijkproject?
Volg ons op onze sociale media en je hoort
als eerste alles over onze werking.
Je vindt ons op
www.

facebook.com/theaterantigone

www.

instagram.com/theater_antigone

www.

twitter.com/theaterantigone

Alle voorstellingen gaan door in Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk, tenzij anders vermeld.
Alle info en reservaties

056/24 08 87 (kantooruren) of via www.antigone.be

tickets: € 11 | € 9 (–26, +65, groepen >10, lerarenkaart, Open Doekleden) tenzij anders vermeld
s e c r etar ia at 	
Vo o r ste l l i n g e n
	Ove r l e i e str a at 41 	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.
Sponsors zijn Klara en DigitalMind.
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tekeningen:
Nicolas Marichal
v.u.: Nancy Vanoverbeke
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8500 Kortrijk

