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Bij een nieuw programmaboekje hoort  
een voorwoord. Een inleiding.
Maar eerlijk: eigenlijk hoop ik dat je dit niet leest.  
Dat je vooral benieuwd bent naar onze programmatie  
en niet kan wachten om verder te bladeren door wat we  
jou te bieden hebben. Hopelijk spreekt ‘het nieuwe boekje’ 
voor zich en duik je meteen in jouw agenda om te kijken  
wat je bij ons allemaal kan beleven.

Beste theater-
liefheBBer,
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En wanneer je door deze seizoensbrochure 
bladert, zal het jou niet ontgaan dat  
Theater Antigone een aanzienlijke groei kent,  
in al zijn facetten: jongerenwerking, kinder-
theaterkampen, sociaal artistiek werk,  
workshops, natuurlijk onze theater- 
producties waar we het land mee afreizen,  
ons receptief werk, podium bieden aan  
andere, vaak jonge beginnende makers.
Het is heel wat, en gelukkig mogen we  
daarbij rekenen op een grote sympathie bij  
een heel groot publiek, van jong tot oud. 
Bedankt daarvoor.

We beseffen dat het in het huidige culturele klimaat niet evident is om  
een fantastisch seizoen mee te maken zoals ons zestigste er een is geweest.  
Gezelschappen die hier onlangs nog een gastvoorstelling speelden,  
zoals het KIP, Tristero en Ensemble Leporello hebben dit seizoen geen  
subsidies meer. Ze zijn genoodzaakt om naar andere manieren te zoeken  
om jou dezelfde fijne voorstellingen aan te bieden, of moeten zelfs stoppen.

Daarom wil ik het einde van mijn voorwoord wijden aan onze collega’s  
uit Turnhout, van het theatergezelschap HetGevolg, die hier dit seizoen spelen  
met Don Quichot. Zij kregen een paar dagen geleden te horen dat ze hun  
zaal moeten sluiten. Werken aan nieuw aanpalend gebouwencomplex  
hebben de stabiliteit van hun theaterzaal ondergraven en nu worden  
ze bedreigd met grote herstellingskosten. 
We lanceren dus ook aan jullie een warme oproep om even hun website  
te bezoeken. Wie weet kunnen ook zij zo genieten van de warme en  
trouwe steun die wij al zo vele seizoenen van jullie krijgen, al was het maar  
met een paar verwarmende woorden, of met een aantal frisse ideeën.

Namens het hele Antigone team
Jos Verbist

DierBaar  
puBliek

Beste theater-
liefheBBer,

En als je dan toch je agenda open hebt 
liggen, twijfel dan niet om meteen te  
reserveren. Want we hebben het voorbije 
seizoen met veel dankbaarheid gemerkt  
dat onze voorstellingen steeds sneller  
uitverkocht raken. Net daarom proberen  
we je het komende seizoen nog iets meer 
voorstellingen aan te bieden dan anders.  
Duiken dus maar, in die agenda.
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wo 27  nachtasiel  . Theater Antigone & Théâtre National ( p. 6 )
do 28  Nachtasiel

vr 29  Nachtasiel

za 30  Nachtasiel

do 12 lanterna mag ica  . Theater Antigone, De Spil & CC Wevelgem ( p. 8 )
vr 13 Lanterna Magica

za 14 Lanterna Magica

ma 30  theaterkamp voor 17 tot 18-jarig en  ( p. 10 )
di 31 Theaterkamp voor 17 tot 18-jarigen

wo 1  Theaterkamp voor 17 tot 18-jarigen

do 2  Theaterkamp voor 17 tot 18-jarigen

vr 3  Theaterkamp voor 17 tot 18-jarigen

di 7  konijn met pruimen  . Laika & Bos+ ( p. 11 )
wo 8  Konijn met pruimen

vr 17 nachtasiel  . Theater Antigone & Théâtre National ( p. 6 )
za 18 Nachtasiel

zo 19 kunstendag voor kinderen  . workshop 8 tot 12-jarigen ( p. 12 )
vr 24  karandasj  . Kopergietery ( p. 13 )

do 7  a vos scalps  . Théâtre & Réconciliation ( p. 14 )
vr 8  A vos scalps

za 9  A vos scalps

di 9  hechten  . De Speelman ( p. 15 )
wo 10 Hechten

do 25  utopera  . Kloppend Hert, Theater Antigone & BRONKS ( p. 16 )
vr 26  Utopera

do 1  europa in de herfst  . Theater Malpertuis ( p. 18 )
vr 9  camus  . Arsenaal/Lazarus ( p. 19 )
di 13 kinderklutserkrokuskunstkamp  voor 8 tot 10-jarigen ( p. 21 )
wo 14 Kinderklutserkrokuskunstkamp

do 15 Kinderklutserkrokuskunstkamp

do 15 klutserkrakkekililokatastrof . fABULEUS & Ballet Dommage ( p. 20 )
wo 28  buko  . Abattoir Fermé ( p. 22 )

do 8  don Quichot  . Het Gevolg ( p. 23 )
di 13 Workshop soundscape  vanaf 12 jaar ( p. 28 )
di 13 Workshop scenog rafie  vanaf 16 jaar ( p. 28 )
di 20  Workshop Soundscape

di 20  Workshop Scenografie

do 29  muy complicado  . Arsenaal/Lazarus ( p. 24 )

september

oktober

november

december

januari

februari

maart

kaleNDer 2017-18
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ma 2  theaterkamp 1  voor 14 tot 16-jarigen ( p. 25 )
di 3  Theaterkamp 1  (14–16)

wo 4  Theaterkamp 1  (14–16)

do 5  Theaterkamp 1  (14–16)

vr 6  Theaterkamp 1  (14–16)

ma 9  theaterkamp 2  voor 14 tot 16-jarigen ( p. 25 )
di 10 Theaterkamp 2  (14–16)

wo 11 Theaterkamp 2  (14–16)

do 12 Theaterkamp 2  (14–16)

vr 13 Theaterkamp 2  (14–16)

di 17 oeps  . Theater Antigone ( p. 26 )
wo 18 Oeps

do 26  niks  . BRONKS ( p. 29 )

do 17 het uitroepteken maakt een punt  . Th. Antigone & De Bolster ( p. 30 )
vr 18 Het uitroepteken maakt een punt

za 19 Het uitroepteken maakt een punt

vr 25  Het uitroepteken maakt een punt

za 26  Het uitroepteken maakt een punt

zo 27  Het uitroepteken maakt een punt

do 31 Het uitroepteken maakt een punt

vr 1  Het uitroepteken maakt een punt

za 2  Het uitroepteken maakt een punt

do 28  chasse patate  . Studio Orka ( p. 32 )
vr 29  Chasse Patate

za 30  Chasse Patate

zo 1  Chasse Patate

wo 4  Chasse Patate

do 5  Chasse Patate

vr 6  Chasse Patate

za 7  Chasse Patate

ma 20  theaterkamp 1  voor 11 tot 13-jarigen ( p. 33 )
di 21 Theaterkamp 1  (11–13)

wo 22  Theaterkamp 1  (11–13)

do 23  Theaterkamp 1  (11–13)

vr 24  Theaterkamp 1  (11–13)

ma 27  theaterkamp 2  voor 11 tot 13-jarigen ( p. 33 )
di 28  Theaterkamp 2  (11–13)

wo 29  Theaterkamp 2  (11–13)

do 30  Theaterkamp 2  (11–13)

vr 31 Theaterkamp 2  (11–13)

april

mei

juni

juli

aug ustus

Onze eigen  

voorstellingen  

gaan daarnaast  

vaak op 

tournee  

door Vlaanderen.  

Voor de precieze  

speeldata en locaties  

kan je terecht bij  

de pagina’s over  

nachtasiel  ( p. 6 ),  
lanterna  
mag ica  ( p. 8 ),  
utopera  ( p. 16 ) en  

oeps  ( p. 26 ).

iN kOrtriJk
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Te zien in 
Theater Antigone
op 
wo 27, 
do 28, 
vr 29 en 
za 30 september
en op 
vr 17 en 
za 18 november 
om 20u15
gratis inleiding 
om 19u45
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Na Dje — letterlijk: ‘op de  
bodem’ — was het eerste 
theaterstuk van Maxim Gorki.  
Hij portretteert daarin met  
veel mededogen de verschop- 
pelingen en de outcasts van de  
maat schappij, zwervers die op  
straat moeten zien te overleven.  
Ze proberen zich vol hoop en 
wanhoop een weg te banen  
in de onderbuik van een 
onbestemde grootstad.

Op scène staan maar liefst 13 acteurs en actrices, zowel  
Nederlandstalige als Franstalige, grote namen en studenten.  
Met onder meer Tania Van der Sanden, David Dermez,  
Jos Verbist, Sophie Warnant en Benjamin Opdebeeck.

t i p s  Ben je geïnteresseerd in de Russische cultuur? Bekijk dan zeker ook Karandasj (p. 13). 
 Met Europa in de herfst (p. 18) staat er nog een sociaal bewogen voorstelling in onze zaal. 

Theater Antigone en Théâtre National de Bruxelles 

NaChtasiel

 tekst  Maxim Gorki
 regie Raven Ruëll
 spel Soufiane Chilah, 
  David Dermez, Eléna 
  Doratiotto, Anthony  
  Foladore, Thijs Lambert, 
  Peter Monsaert, Benjamin 
  Op de Beeck, Laura Sépul, 
  Valentina Toth, Tania Van 
   der Sanden, Jos Verbist,  
  Sophie Warnant en 
  Fiona Willemaers
 dramaturgie en  tekstbewerking 

  Tom Dupont
 beeld Peter Monsaert
 scenografie Giovani Vanhoenacker
 geluidsontwerp Niels Vanherpe

Dé klassieker van Maxim Gorki 
als inkijk in hedendaagse opvangcentra

Nu, zo’n 115 jaar nadat Gorki Nachtasiel  
schreef, kent onze maatschappij nog steeds  
die verschoppelingen. Regisseur Raven Ruëll  
wil begrijpen wat armoede doet met een  
mens en voert dit repertoirestuk op als een 
tegendraadse en verschroeiende voorstelling.
Deze Nachtasiel wordt meer dan enkel  
het afstoffen van een repertoirestuk. We  
willen een inkijk geven in de opvangcentra  
van vroeger en vandaag en maken een 
vlammende aanklacht, een sociale studie.  
Een noodzakelijke oefening in empathie.

op tournee:
 10 . 10 Brugge Cultuurcentrum
 12 . 10 Mechelen Cultuurcentrum
 13 . 10 Evergem Cultuurcentrum
 16 . 10 Sint-Truiden CC De Bogaard
 17 . 10 Berchem Cultuurcentrum
 19 . 10 Dendermonde CC Belgica
 20 . 10 Waregem CC De Schakel
 25 . 10 Roeselare De Spil
 26 . 10 Aarschot CC Het Gasthuis
 27 . 10 Bornem CC Ter Dilft
 28 . 10 Lokeren Cultureel Centrum
 9 . 11 Turnhout Het Gevolg
 10 . 11 Turnhout Het Gevolg
 12 . 11 Gent Kopergietery
 16 . 11 Genk C-Mine
 23 . 11 Geel CC De Werft
 28 . 11 Sint-Niklaas Cultureel Centrum
 14 . 12 Strombeek Cultuurcentrum
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Kent ge dat: 
wolken in uw hoofd
schuim op uw lippen 
zout op uw wangen 
en uw oren vol wind? 

Ge probeert dat te begrijpen 
waarom ze geven en ze nemen 
waarom ze komen en ze gaan 
elke dag opnieuw. 

Wél: die zee zit in zijn kop 
hij wil haar evenaren 
en breedbeeld projecteren 
hij wil haar overtreffen 
en het liefst nog in 3D. 

Hij wil haar overmeesteren 
begrijpen en bevatten 
zij, ze zal verbleken 
en hij heeft ze getemd.

t i p s  Zin in nog een voorstelling in een filmische sfeer? Bekijk dan Muy Complicado (p. 24).  
Michaël vandewalle regisseert dit seizoen ook Het uitroepteken maakt een punt (p. 17).

Theater Antigone, De Spil, CC Wevelgem

laNterNa  
MaGiCa

Het nieuwe 
jongerenproject 
duikt de magische 
wereld van  
de zee in 

In maart en april 2017  
organiseerden Theater Antigone,  
De Spil en CC Wevelgem  
drie workshopreeksen in  
Kortrijk, Roeselare en Wevelgem. 
Regisseur Michaël Vandewalle  
selecteerde daaruit een groep  
enthousiaste jongeren waarmee  
hij dit seizoen aan de slag gaat.  
Ze laten zich inspireren door  
de betoverende wereld van  
Georges Méliès en maken een  
magische voorstelling die in  
de drie steden te zien zal zijn.

tekst en regie 
Michaël Vandewalle
spel 
Maarten Degezelle,  
Robbe Dhulster,  
Kate Dejonckheere,  
Famke Struyve,  
Lisa Vandeweege,  
Tine Verheust,  
Elien Vervaet,  
Virginie Wullens
met de steun van 
Provincie West-VlaanderenTe zien in Theater Antigone

op do 12, vr 13 en za 14 oktober om 20u15
gratis inleiding om 19u45
Tickets: 9 euro

op tournee:
 20 . 10 Roeselare De Spil
 21 . 10 Roeselare De Spil
 26 . 10 Moorsele OC De Stekke
 27 . 10 Moorsele OC De Stekke
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Net als ieder jaar organiseren we in de herfstvakantie  
een theaterkamp voor 17 en 18-jarigen.  
Je leert er improviseren en acteren door samen op enkele  
dagen tijd een mooie voorstelling in elkaar te boksen.  
De groep is kleiner dan de andere vakantiekampen,  
waardoor er nog meer op spel kan worden gewerkt. 
Geen saaie cursus dus, maar een week lang zelf op de  
planken staan en werken met een gedreven regisseur.

Het herfstvakantiekamp gaat door  
van ma 30 oktober t/m vr 3 november 
op vr 3 november is er een gratis toonmoment
inschrijven kan via de website.
°2001-2002
Prijs: € 90*
(*mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming  
kunnen een korting aanvragen bij vertoon van hun UiTpas)

Meer info: liesbeth@antigone.be  
of 056 24 08 87 

voor 17 tot 18-jarigen

herfst 
VakaNtie 
kaMp

 Meer vakantiekampen?
 voor een overzicht van onze theaterkampen kan je terecht op p. 37.

Ik kom al sinds het zesde leerjaar 
naar de theaterkampen en ben 
sindsdien elk jaar blijven komen.  
De eerste keer kende ik enkel  
mijn neef, maar die hing vooral  
uit bij de andere jongens.  
Tijdens zo’n theaterkamp maak je 
gelukkig in no time een heleboel 
vrienden. En ook daarna spreken  
we vaak af met de deelnemers.  
Wat ik vooral geleerd heb bij  
Theater Antigone, is om meer 
zelfvertrouwen te hebben. De  
eerste keer was ik super onzeker, 
maar regisseurs Michaël en  
Marlies die ons toen begeleidden, 
hebben mij veel geleerd. Ik kon  
mijn eigen ding doen en mocht 
mezelf zijn, en dat in een groep 
mensen met dezelfde interesses.  
De week na het theaterkamp  
heb ik altijd een raar gevoel. Het  
is moeilijk om te omschrijven,  
maar het lijkt dan alsof ik de  
hele wereld aankan. Die boost  
van zelfvertrouwen helpt mij  
ook op andere momenten,  
als ik een spreekbeurt moet  
geven in de klas bijvoorbeeld.  
Het kamp is elke keer opnieuw  
de theaterweek van mijn leven.

Annabel Vandewalle, 17 jaar
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Konijn met pruimen speelt zich af ten huize van  
pa en ma Van Campenhout: wagenpark voor de deur met  
een gemiddelde uitstoot van om en bij de 300 gram CO2 per  
kilometer per vehikel, thermostaat permanent op 27 graden,  
gezworen vleeseters. Kortom: mensen voor wie het begrip  
‘duurzaamheid’ er enkel op wijst dat het leven steeds duurder wordt. 
Er is een etentje gepland voor de verjaardag van zoon Wim,  
die zijn nieuw lief heeft meegebracht. Evelyne blijkt in zowat alles  
het tegendeel van pa en ma. Bovendien heeft ze — o horror — ook  
Wim aangestoken met haar donkergroen gedachtegoed,  
wat enigszins nefast is voor de feestvreugde. 

Wat volgt is niet louter  
een conflict tussen twee  
generaties, maar evenzeer  
tussen leef- en consumptie- 
gewoonten, denkpatronen  
en visies op de verhouding  
tot onze planeet. Een komisch,  
tragisch, hilarisch, grotesk  
vertoon, terwijl de gemoederen 
geleidelijk oververhit raken  
en het konijn-met-pruimen  
langzaam zwart blakert  
in de oven. 

“Eens op kruissnelheid neemt de voorstelling je als een wervelwind mee  
in een hoos vol emoties. Dit is Dimitri Verhulst op zijn best.”   Knack.be

Te zien in  
Theater Antigone
op di 7 en  
wo 8 november  
om 20u15
gratis inleiding om 19u45

t i p s  Jongeren van 14 jaar en ouder zullen ook genieten van Utopera (p. 16). 
Zin in meer hilariteit? Bekijk dan zeker ook Hechten (p. 15).

Laika en Bos+

kONiJN Met 
pruiMeN

Een grotesk  
en hilarisch 
familieverhaal  
van Dimitri  
Verhulst  
over onze 
leefgewoontes.

 tekst Dimitri Verhulst
 van en met Aïcha Cissé, Janne Desmet,  

Arne De Tremerie, Frank Dierens,  
Jo Roets, Stef Stessel, Anton  
Van Haver, Pauline Verminnen,  
Mieke Versyp

14+
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Ben je tussen 8 en 12 jaar oud? 
Hou zeker zondag 19 november vrij,  
want dan kan je naar de nieuwe Kunstendag voor Kinderen komen. 

voor 8 tot 12-jarigen

kuNsteNDaG  
VOOr kiNDereN

Kunstendag voor Kinderen vindt  
plaats op zondag 19 november
van 13u tot 15u en van 16u tot 18u
(1 workshop per persoon).
Het toonmoment speelt om 15u.
De workshops en het toonmoment zijn gratis.

Op de Kunstendag voor Kinderen geven 
kunstenorganisaties en cultuurcentra  
aan iedereen tot 12 jaar de gelegenheid  
om kennis te maken met kunst van  
allerlei aard: 

muziek, beeldende kunst,  
dans, theater of architectuur.
Net als de voorbije jaren doet  
ook Theater Antigone mee!

Een professionele theatermaker zal op zondag 
twee gratis workshops geven voor kinderen 
tussen 8 en 12 jaar oud. Geen traditionele 
theaterles, maar een namiddag vol doen,  
spelen, acteren, je amuseren. Een voorproefje  
op onze theaterkampen, zeg maar.
Om 15 u kunnen zowel de deelnemers van de 
eerste als de tweede workshop genieten van  
het toonmoment van ons herfstvakantiekamp.

 voor een overzicht van onze workshops kan je terecht op p. 38.

Inschrijven kan  
via onze website.
Meer info: 
liesbeth@antigone.be 
of 056 24 08 87
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Muzikant-componist Thomas Devos en fotograaf Jan Missotten uiten hun  
immense fascinatie voor Rusland in een hedendaags muzikaal liefdesverhaal.
Wat start als een klassieke ‘Romeo and Juliet’ waarbij een Vlaamse jongen  
naar Rusland trekt om zijn Russische zielsverwante te ontmoeten, mondt uit  
in een donker omrand theaterconcert vol snoeiharde gitaren, Russische  
gezangen en mystiek-intrigerende beelden.
Karandasj dompelt je onder in het grootse, broeierige Rusland.  
Heerlijk muzikaal en scherp beeldend gaan de makers, 100 jaar na  
het uitbreken van de Russische Revolutie, op zoek naar de ziel van  
de (Russische) jeugd en ieders zoektocht naar een identiteit.

Thomas over Rusland: 
Rusland is voor mij romantisch, warm, mysterieus, wild, melancholisch,  
eerlijk en spontaan, geil, compromisloos, eten en drinken en dansen.  
Het hart neemt het over van het verstand en het leven is nu. 

Het is ook koppig, trots,  
onuitstaanbaar en een dramaqueen.  
Rusland stelt onze Westerse wereld  
en manier van leven in vraag terwijl  
het er zo dicht tegen aanleunt.  
Er is een Russisch spreekwoord: 

‘Nelzja no mozjno.’ 
Niets mag, alles kan.

Wat zo fascinerend is aan Rusland is  
dat je het gevoel krijgt dat er heel veel  
mogelijk is, ondanks de extreme controle  
en de beperkte vrijheid van meningsuiting.  
Hoe gaan jonge mensen hier mee om?  
Gaan jongeren nog in verzet? Bloeit  
er iets onderhuids? In subculturen?  
En hoe zit dat bij ons?

Te zien in Theater Antigone
op vr 24 november om 20u15
gratis inleiding om 19u45

t i p s  ook niks (p. 29) belooft een fantastische jongerenvoorstelling te worden.  
Fan van Russische cultuur? nachtasiel (p. 6) werd geschreven door een Russisch auteur.

Kopergietery

karaNDasJ
Een  
muzikale  
Romeo en  
Julia in  
Rusland

van Thomas Devos en Jan Missotten
met Thomas Devos, Joeri Cnapelinckx, Alina Romakhova

14+
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À vos scalps is een Franse uitdrukking  
die zo veel wil zeggen als ‘klaar! start!’ We bevinden ons in een scharnierperiode,  
in een tijdperk waarin alles op veranderen staat. De klimaatopwarming, een 
bedreigde voedselvoorziening, de vluchtelingencrisis, de dalende koopkracht:  
één grote deprimerende chaos. Regisseurs Frédérique Lecomte en Ewout  
D’Hoore willen daarom het engagement nieuw leven in blazen.
À vos scalps wordt een startschot tot verzet, gebaseerd op de Sioux Indianenstam: 
uitgesloten, maar nooit overwonnen zijn ze de droom van elk verzet.  
Altijd klaar om op hun paarden te springen en de strijd aan te gaan.
À vos scalps is een optimistisch en blijmoedig stuk dat steeds opnieuw wordt 
gemaakt. Op iedere plek waar ze spelen repeteren Frédérique en Ewout twee weken 
lang met plaatselijke bewoners. Voor de Kortrijkse versie selecteren ze twintig 
spelers van onze sociaal-artistieke werking die mee met hen in opstand komen. 

Samen beklimmen ze de Kortrijkse 
stadsmuren.  Ze hijsen de Kortrijkzanen  
in een indianenpak en luiden het alarm. 
Tijd om de wereld opnieuw uit te vinden.

een organisatie van

 De Bolster en Theater Antigone
regie Frédérique Lecomte en 
 Ewout D’Hoore
spel 6 tweetalige acteurs 
 en 20 inwoners van Kortrijk
muziek Ekoma Isenga
scenografie Christine Mobers
met de steun van de ‘Commission d’aide  

aux projets théâtraux (CAPT), la Fabrique  

de Théâtre, le Centre des Arts Scéniques (CAS),  

le Gouvernement Francophone Bruxellois’  

en Theater Antigone.

Te zien in Theater Antigone
op do 7, vr 8 en za 9 december om 20u15
gratis inleiding om 19u45
Tickets: 5 euro

t i p s  onze sociaal-artistieke werking speelt dit seizoen ook Het uitroepteken maakt een punt (p. 30). 
oeps (p. 26) is nog zo’n voorstelling die wil oproepen tot verzet en engagement.

Théâtre & Réconciliation

à VOs  
sCalps

Een voorstelling  
die samen  
met de  
Kortrijkzanen  
in opstand  
wil komen
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In Hechten zoeken Wim en Gert  
Vande Voorde en Lise Verrijcken  
naar manieren om om te gaan met  
de wonden uit hun leven. Wim is een 
boekhouder en een koele, verbitterde  
asceet.  Zijn jongere stiefbroer Gert  
een eeuwige student en romantische  
dromer en twijfelaar. Kinderen van  
dezelfde vader, maar van verschillende 
moeders, met evenveel bindings-  
als verlatingsangst.

Allebei strijden ze om de gunst  
van de intelligente, begaafde maar  
hopeloos verwarde Lise. 
Lise is 35, filosofe met een zwak  
voor Nietzsche, vrijgezel, ontevreden  
met zichzelf en de wereld, en in  
alles besluiteloos. En call-girl. 
Ze wil iets doen met haar leven. 
Iets zinvols. 
Ze weet alleen niet zo goed wat ze wil.
En met wie. 

Regisseur Stefaan Van Braband:
“Het is niets, het gaat voorbij, zoals alles voorbij gaat.”  
Dat zijn de enige woorden die er uiteindelijk toe doen. De enige woorden die  
iets betekenen in een mensenleven. Al de rest is wind. Woorden in de wind.  
Wind in wind. Het leven vieren, het leven kussen, met het leven dansen.  
Zingen: “Het is niets. Het gaat voorbij.” En daar zielsgelukkig van worden.  
Dat is alles. Dat is alles. En dat is genoeg.

“Prettig theater waar de drie  
kleppers met zichtbaar plezier  
de pannen van het dak spelen.”

  Focus Knack

t i p s  Zin in meer hilariteit? Bekijk dan zeker ook Konijn met pruimen (p. 11).  
ook don Quichot (p. 23) brengt een vleugje liefde naar het theater.

De Speelman

heChteN
Ruth Beeckmans,  
Matteo Simoni en  
Bruno Vanden  
Broecke in  
een hilarische 
driehoeksverhouding

spelers en makers Ruth Beeckmans, 
 Matteo Simoni en 
 Bruno Vanden Broecke
tekst en regie Stefaan Van Brabandt
licht en geluid Dimitry Joly

 Te zien in Theater Antigone
 op di 9 en wo 10 januari om 20u15
 gratis inleiding om 19u45
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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 fundamentalisten,  
zijn onze tranen dan voor de mensen, of voor de monumenten?

Kloppend Hert, Theater Antigone, BRONKS en Vooruit

utOpera Wat is  
meer waard:  
kunst  
of een  
mensenleven?

f oto’s © bart g r i ete n s
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t i p s  Jongeren van 14 jaar en ouder zullen zeker ook genieten van Konijn met pruimen (p. 11).  
net als Utopera wil ook oeps (p. 26) meer duiding geven bij het conflict in het Midden-oosten.

Utopera is 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.

Een bijzonder staaltje  
van geraakte schoonheid.

  De Standaard

Stenen spreken doorgaans niet, maar ik heb ze in Utopera zeker horen stamelen.

  Theaterkrant 

van Haider Al Timimi  
 en Sarah Eisa
met Haider al Timimi,  
 Dipika Singh
dramaturgie Bart Capelle
coaching Jos Verbist
muziek Tim Gistelynck
decor Maarten De Vrieze
kostuums Marij de Brabandere
licht Reynaldo Ramperssad
productie Kloppend Hert
coproductie Theater Antigone,  
 BRONKS, Vooruit
in samenwerking met

 C-Mine
met de steun van

 de Vlaamse Gemeenschap  
 en de stad Gent

Te zien in Theater Antigone
op do 25 en vr 26 januari om 20u15
gratis inleiding om 19u45

op tournee:
6.03 Antwerpen De Studio

14+
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Het is onrustig in de wereld. 
De vluchtelingenstromen zorgen voor angst en paniek. Het multiculturele  
project ligt onder vuur. Overal steken protectionisme en nationalisme  
weer de kop op. Staat de Europese Unie op het punt uit elkaar te vallen?  
Of zijn we onderweg naar een nieuw Europees project? 
Zeven jonge acteurs met een diverse 
achtergrond verdiepen zich in de 
actualiteit en zoeken naar antwoorden. 
Door zichzelf en anderen vragen te 
stellen. Maar ook door te spelen. Want 
waar de theorie tekort schiet, kan het 
toneelspelen verhelderend werken.

t i p s  ook nachtasiel is een voorstelling met een sterk politiek thema (p. 6). als je geïnteresseerd bent  
in de jonge acteurs van morgen, dan is ook Klutserkrakkekilililokatastrof (p. 20) iets voor jou.

Theater Malpertuis

eurOpa iN  
De herfst

Zeven jonge 
acteurs over  
de politieke  
actualiteit  
van Europa

Met Europa in de herfst  
maakt regisseur Piet Arfeuille  
voor Theater Malpertuis  
een derde voorstelling met  
een politiek thema (na  
Recht zal zijn wat ik zeg!  
en GAZ. Pleidooi van een  
gedoemde moeder). Dit keer  
zijn het de grondvesten  
van de democratie zelf  
die het onderwerp van  
de voorstelling zijn. 

regie 
Piet Arfeuille
dramaturgisch advies

Dominique Willaert, 
Klaas Tindemans
cast

Soufiane Chilah, 
Dries De Sutter, 
Elien Hanselaer, 
Gorges Ocloo, 
Joren Seldeslachts, 
Timo Sterckx e.a.

Te zien in Theater Antigone
op do 1 februari om 20u15
gratis inleiding om 19u45

f oto © th eate r maLp e rtU i s
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Wat te doen met  
de slechte mop  
die leven heet? 
Dat was zo ongeveer de  
basisvraag in het opvallend 
samenhangende oeuvre van  
Albert Camus, grondlegger  
van het absurdisme, liefhebber  
van auto’s en vrouwen en  
koloniaal tegen wil en dank.  
Het leven als ultieme daad  
van verzet tegen de  
zinloosheid. 

Camus is een voorstelling  
die hulde brengt aan de absurde 
held die Camus zelf geworden  
is toen hij op zesenveertigjarige 
leeftijd overleed in een auto-
ongeval terwijl hij eigenlijk van 
plan was om de trein te nemen.  
In, rond en tussen ’s mans 

oeuvre gaat Lazarus op zoek naar verwantschap, 
ontroering en engagement, naar opstand  
en aanvaarding, naar trefzekere woorden  
en kraakheldere gedachten, naar de geur  
van gebakken vis en de geluiden van  
een zomernacht aan zee. 

t i p s  ook auteur Charles Bukowski wordt dit seizoen gevierd, in Buko (p. 22).  
arsenaal/Lazarus staat ook met Muy Complicado in onze zaal (p. 24).

Arsenaal/Lazarus

CaMus
Hulde  
aan de  
absurde  
held 
Albert  
Camus

tekst en spel  
Koen De Graeve,  
Pieter Genard,  
Günther Lesage,  
Ryszard Turbiasz,  
Joris Van den Brande  
en Lien Thys
kostuums  
Karen De Wolf

Te zien in Theater Antigone op vr 9 februari om 20u15
gratis inleiding om 19u45

f oto © g et t y i mag e s
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Kom dat zien, en oefen alvast op de  
meest onuitspreekbare titel van het jaar.  
Het is je enige kans om een stoeltje te  
veroveren voor dit wereldschokkend,  
verbluffend en nooit, never, ever eerder  
vertoond spektakel!  
Klutserkrakkekilililokatastrof schippert  
tussen een zigeunerverhaal, Tom & Jerry,  
een Spaanse telenovelle en het Eurovisie- 
songfestival. De aanstichters van deze  
vrolijke chaos zijn twee personages met  
een niets ontziende passie voor het podium.
Katrien Valckenaers en Maxim Storms  
studeerden samen aan de opleiding Drama  
van KASK in Gent. Ze herkenden in  
elkaar een voorliefde voor fysiek theater  
en absurde humor en stichtten instant  
het collectief Ballet Dommage. Samen  
met vormgever/performer Rachid Laachir  
en kostumière Maartje Van Bourgognie  
scheppen ze een wereld die baadt in de  
nostalgische sfeer van een rondtrekkend theater.

concept & spel Katrien Valckenaers en 
 Maxim Storms 
scenografie & spel Rachid Laachir 
kostuums Maartje Van Bourgognie 
assistentie kostuums Isa Janssens 
eindregie Filip Bilsen 
muziek Gerrit Valckenaers 
licht en techniek Bregt Janssens, Tom Philips en Pol Verwilt 
cocreatie fABULEUS en Ballet Dommage

fABULEUS en Ballet Dommage

klutserkrakke- 
kililOkatastrOf
Chaos en  
absurde  
humor voor 
kinderen  
vanaf 6 jaar

t i p s  Je kinderen zullen zeker ook fan zijn van Chasse Patate (p. 32).  
ook in Europa in de herfst (p. 18) schitteren jonge talenten.

Wat een belevenis!  
De verbeelding, de timing,  
het spelplezier, de vrijgevigheid  
om hele families voor het  
leven te winnen voor theater.  
Een wervelende opkikker.

 De Standaard

Life is a hard game, maar  
in dit hypermaterialistische  
universum zijn er alleen losers.  
Zelden werd daar, zonder een  
spoor van betutteling, zo’n  
slimme, dartele, intens wrede 
voorstelling over gemaakt.

 De Morgen

Te zien in  
Theater Antigone op  
do 15 februari om 19u00
gratis inleiding om 18u30
de voorstelling speelt in  
het kader van Spinrag
met dank aan  
Schouwburg Kortrijk
Tickets: € 8

6+
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Drie middagen lang krijgen ze de kans  
om spelenderwijs te leren wat acteren is,  
onder begeleiding van een professionele 
regisseur. Ze gaan aan de slag op de vloer, 
maken kleine scènes, acteren en spelen.
Na de drie workshops kijken ze samen  
naar Klutserkrakkekililokatastrof.  
Ouders, grootouders, broers en zussen zijn 
uiteraard ook welkom op de voorstelling.

Heb je zin  
om mee te doen? 
Schrijf je dan snel in via onze website.

Praktisch:
di 13, wo 14 en do 15 februari
van 14u30 tot 17u30
de voorstelling Klutserkrakkekililokatastrof 
speelt op do 15 februari om 19u
Prijs: € 40
(het ticket voor de voorstelling  
is inbegrepen in de prijs)

kiNDer 
klutser 
krOkus 
kuNst 
kaMp

Tijdens het Spinragfestival willen we de 
kinderen niet alleen de fantastische voor-
stelling Klutserkrakkekililokatastrof aan-
bieden. We organiseren ook een driedaagse 
workshop voor kinderen van 8 tot 10 jaar:  
het Kinderklutserkrokuskunstkamp. 

f oto’s © C L ar a h e r man s

workshop voor 8 tot 10-jarigen

 voor een overzicht van onze workshops kan je terecht op p. 38.
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Op de stoep van een uitgestorven motel  
treffen twee drinkebroers (Dominique  
Van Malder en Tom Vermeir) en de  
bezorgster van een Chinees restaurant  
(Sung-im Her) elkaar. Met een voorraad  
drank en een typemachine, op zoek  
naar de zin en de onzin van het leven.  
Drinkend, pochend, bluffend en  
struikelend trachten ze van hun leven  
een verhaal te maken. Omdat alleen  
verhalen het leven zin geven.

Buko laat zich inspireren door leven en  
werk van Charles Bukowski (1920-1994),  
een notoir Amerikaans dichter, schrijver  
en zuipschuit die woonde en werkte in  
Los Angeles. Naast duizenden gedichten  
en kortverhalen schreef hij romans als  
Women, Pulp, Hollywood en Post Office.  
Zijn semi-autobiografisch werk portretteert  
de gokkers, alcoholisten en boefjes  
uit de ruige achterbuurten van L.A.,  
in een rauwe en directe stijl boordevol  
geestige dialogen.

t i p s  ook schrijver albert Camus wordt gevierd in de gelijknamige voorstelling (p. 19).  
dominique van Malder schittert ook in Chasse Patate (p. 32).

Abattoir Fermé

BukO
Een ranzig, ruw feest over notoir auteur Charles Bukowski

“Abattoir Fermé komt grappiger  
uit de hoek dan ooit. Een must see.” 

  Het Nieuwsblad

regie Stef Lernous 
spel Sung-Im Her,  
 Dominique Van Malder,  
 Tom Vermeir 
decor- en lichtontwerp

 Stef Lernous, Sven Van Kuijk & Thomas Vermaercke 
coproductie Nona, C-Mine, Arenbergschouwburg

 Te zien in Theater Antigone op wo 28 februari om 20u15
 gratis inleiding om 19u45

“Dit is een feest om naar te kijken en te luisteren,  
een feest mét een ranzig ruw kantje.”

  Focus Knack
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De mensen verstaan mij niet.
Mijn wereld is een grote  
warboel in mijn hoofd.
Ik wil liefde.
Ik wil de wereld laten zien  
wie ik echt ben.

Brent Vandecraen (18 jaar)  
bewerkte het boek over de  
dolende ridder Don Quichot  
en schreef zo een nieuw verhaal.  
Een verhaal over wat je  
nodig hebt om normaal te  
zijn in deze wereld. Over het  
verlangen naar liefde als je  
leeft met een beperking.  
Over de zoektocht naar het  
geloof in jezelf. Een schreeuw  
om liefde, een kreet voor  
menselijkheid.

De waarheid is het enige  
wat een mens nodig heeft.
Maar in het hoofd van  
Don Quichot niet.
Zijn waarheid is anders.
Zijn waarheid is Dulcinea.
Voor haar krabbelt hij recht na elke verloren slag.
Voor haar vecht hij met zijn fantasie.
En dan verklaren ze hem zot.

t i p s  ook in Hechten (p. 15) ontvouwt zich een liefdesverhaal.  
net als don Quichot is ook niks (p. 29) gebaseerd op een roman.

HetGevolg

DON QuiChOt
Over het verlangen naar liefde  
als je leeft met een beperking

 regie Stefan Perceval
 spel Brent Vandecraen en 
  Eugenia Quarshie 

Te zien in Theater Antigone
op do 8 maart om 20u15
gratis inleiding om 19u45
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Muy Complicado is een  
wervelende, tragikomische  
voorstelling waarin vijf  
spelers omgaan met het  
lijden van de mens als soort.  
De personages lijken wegge-
lopen uit films van de Spaanse  
cineast Pedro Almodovar.  
Een wereld van vrouwen,  
travestieten, homo’s en  
transseksuelen. Met fel  
gekleurd pathos en drama  
boren ze een emotionele  
plek aan die groter is  
dan het leven zelf.  
De dingen des levens worden  
uitvergroot met maar één doel: 
herkenning en troost.

t i p s  arsenaal/Lazarus staat ook met Camus (p. 19) in onze zaal.  
Zin in nog een voorstelling in een filmische sfeer? Bekijk dan Lanterna Magica (p. 8).

Arsenaal /Lazarus 

MuY  
COMpliCaDO

Fel gekleurd pathos en drama, 
alsof het een film van  
Pedro Almodovar is

van en met

Randi De Vlieghe, Steven Beersmans, Isabelle 
Van Hecke, Laurence Roothooft en Els Olaerts
coaching 
Jan Sobrie
vormgeving

Michiel Van Cauwelaert
kostuums 
Maartje Van Bourgogne

“Het is voor mij ook 
niet gemakkelijk, hoor.”

Te zien in Theater Antigone
op do 29 maart om 20u15
gratis inleiding om 19u45

f oto © g Uy Ko K K e n
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voor 14 tot 16-jarigen

paas 
VakaNtie 
kaMp

 Meer vakantiekampen?
 voor een overzicht van onze theaterkampen kan je terecht op p. 37.

Mijn ouders kennen Theater Antigone al lang en zo ben ik drie jaar geleden  
terecht gekomen in het zomerkamp. Ondertussen zit ik in het paaskamp  
en deed ik dit jaar al voor de derde keer mee. Ik vind het theaterkamp  
altijd heel plezant: er zijn heel veel aardige mensen bij Theater Antigone  
en ik kan het ook goed vinden met de regisseurs en andere kinderen  
van het kamp. Mijn eerste theaterkamp was wel het meest speciale:  
ik had een scène waarbij ik een toespraak mocht houden.  
Die eerste keer helemaal alleen op scène staan en iets zeggen  
voor het publiek: dat vergeet ik nooit meer.

Casper Steelant, 14 jaar

In de paasvakantie organiseren we  
maar liefst twee theaterkampen  
voor 14 tot 16-jarigen.  
In de eerste en in de tweede week  
van april nemen twee regisseurs je  
onder hun vakkundige theaterhanden. 
Net als in de andere vakantiekampen  
ligt de nadruk heel erg op zelf doen.  
Je staat op scène, je schrijft, je improviseert. 
Je leert de theatertruuken van de foor  
en repeteert aan een fantastisch toon- 
moment op het einde van de week.

Het paasvakantiekamp gaat door  
van ma 2 t/m vr 6 april en  
van ma 9 t/m vr 13 april
(1 vakantiekamp per persoon)
op vr 6 en vr 13 april  
zijn er gratis toonmomenten
inschrijven kan via de website 
°2004-2002
Prijs: € 90 *
(*mensen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming kunnen een korting aanvragen  
bij vertoon van hun UiTpas)

Meer info: liesbeth@antigone.be  
of 056 24 08 87

f oto © LU C D e p r e ite r e
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De mens heeft geen historisch bewustzijn, kreunde Goethe al.  
L’histoire se répète en we willen er maar niet uit leren.

Voor Oeps verdiepten Jos Verbist en Raven Ruëll zich twee jaar lang  
in de geschiedenis van de Groote Oorlog. Ze concludeerden dat die eigenlijk  
nooit is opgehouden. Dezelfde machten spelen ook in de huidige conflicten, 
dezelfde strategische plekken in het Midden-Oosten worden ook nu  
weer bevochten. Het hele gebied is een kruitvat van tegenstellingen,  
een wespennest waar iedereen tegen iedereen lijkt te vechten.  
Wat grote gevolgen heeft voor alle contreien.

Maar welk beeld krijgen wij van die oorlogen?  
Hoe wordt ons de geschiedenis geleerd, hoe 
krijgen wij het heden te zien? En stellen we ons 
nog voldoende de vraag waarom iets gebeurt?
In Oeps leggen we u de wereld van vandaag uit. 
We tonen de absurditeit van de werkelijkheid,  
de eindeloze en uitzichtloze carrousel  
van geopolitieke spelletjes. Een carrousel  
die eigenlijk terug te voeren is tot één  
langgerekt groot taartgevecht.

“Een van de allerbeste voorstellingen van 2016.”

  Focus Knack

“Documentair Theater, maar  
bovenal een eclatante bom.”

  De Standaard

Theater Antigone

Oeps 
Een vlammende  
aanklacht tegen  
de uitzichtloze  
carrousel van  
geopolitieke  
spelletjes

op tournee:
 21 . 03 Tongeren CC De Velinx
 29 . 03 Torhout CC De Brouckere
 05 . 04 Dilbeek CC Westrand
 14 . 04 Houthalen-Helchteren CC Casino
 21 . 04 Tielt Theater Malpertuis
 26 . 04 Herentals CC ’t Schaliken
 08 . 05 Antwerpen Het Paleis
 09 . 05 Antwerpen Het Paleis
 18 . 05 Oostende De Grote Post

 regie Raven Ruëll en 
  Jos Verbist
 spel David Dermez, 
  Eléna Doratiotto, 
  Hanne Machielsen, 
  Tim Natens, 
  Gorges Ocloo, 
  Benjamin Op de Beeck, 
  Hannes Reckelbus, 
  Kirsten van den Hoorn en 
  Sophie Warnant
 scenografie Giovani Vanhoenacker
 geluid Niels Vanherpe
 dramaturgie Karel Vanhaesebrouck
 video Peter Monsaert
 kostuums Inger Pedersen 
 met de steun van Gone West 
  de provincie West-Vlaanderen

Te zien in Theater Antigone
op di 17 en wo 18 april om 20u15
gratis inleiding om 19u45
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t i p s  ook Utopera gaat dieper in op het conflict in het Midden-oosten (p. 16).  
a vos scalps is nog zo’n voorstelling die wil oproepen tot verzet en engagement (p. 14).
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Naar aanleiding van onze voorstelling oEPS 
organiseren we samen met JongDoek  
twee workshops die je een unieke blik geven 
achter de schermen van onze voorstellingen. 

sOuNDsCape
In de eerste workshop onderzoek je  
samen met onze vaste geluidsontwerper  
Niels Vanherpe wat een goede soundscape is.  
De invloed van muziek en geluid op een  
scène is niet te onderschatten. Je leert in  
deze workshop een soundscape maken  
door alledaagse geluiden om te vormen tot 
nieuwe klanken. Daarvoor ga je aan de slag  
met het programma ‘Ableton live’.

sCeNOGrafie
De tweede workshop geeft een inkijk in  
het creatieve brein van de decorontwerper.  
Giovani Vanhoenacker, vaste scenograaf van 
Theater Antigone, leert je hoe je begint aan  
het ontwerp van een decor, waar je je inspiratie 
vandaan haalt, welke materialen je kan 
gebruiken, … Naast het uitdenken van  
een decor ga je ook zelf aan de slag.  
Een beetje handigheid is vereist want in  
het decoratelier maak je zelf een maquette.

Na de twee workshopmomenten bekijken  
jullie samen de voorstelling Oeps  
en kunnen jullie met de workshopgever 
nakaarten over decor of soundscape.  
Tickets voor deze voorstelling  zijn in de prijs 
inbegrepen. Inschrijven voor deze workshops  
kan via onze website (1 workshop per persoon). 
Meer info:  
liesbeth@antigone.be of 056 24 08 87

workshops

sOuNDsCape & 
sCeNOGrafie

 voor een overzicht van onze workshops kan je terecht op p. 38.

Praktisch:
di 13 en di 20 maart van 18u30 tot 21u30
in Theater Antigone:  
Overleiestraat 47 te Kortrijk
Prijs: €20
De workshop soundscape met Niels  
Vanherpe kan je volgen vanaf 12 jaar. 
Voor de workshop scenografie  
moet je 16 zijn.
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‘Niks heeft zin’ zegt de dertienjarige  
Pierre Anthon aan het begin van een nieuw 
schooljaar. ‘Op het moment dat je geboren 
wordt, begin je al te sterven. Zo gaat het met 
alles.’ Pierre gaat van school af en brengt zijn 
dagen voortaan door in een pruimenboom. 
Zijn klasgenoten willen hem op andere 
gedachten brengen door stiekem een ‘berg 
van betekenis’ op te richten. Die zal bestaan 
uit wat voor elk van hen het dierbaarst is,  
en dat mogen ze in elkaars plaats bepalen. 
Het begint onschuldig, maar de gevraagde 
offers worden steeds extremer en wreder... 
Een zwart sprookje over de zin van het leven 
voor iedereen die er nog op zoek naar is. 

t i p s  ook don Quichot (p. 23) is gebaseerd op een roman.  
Jongeren zullen zeker ook genieten van Karandasj (p. 13).

Tristero en BRONKS

Niks
Donker sprookje voor jongeren vanaf 14 jaar

tekst gebaseerd op 
 Niets van Janne Teller
van en met Kristien De Proost 
 Youri Dirkx
vormgeving Marie Szersnovicz

Het messcherpe  
Niets (2000) van  
de Deense schrijfster  
Janne Teller werd  
al in 25 talen vertaald.  
Het controversiële  
boek ontving diverse 
onderscheidingen en  
prijzen wereldwijd en  
wordt gezien als een  
moderne klassieker. 

Te zien in Theater Antigone
op do 26 april om 20u15
gratis inleiding om 19u45
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De een kruipt op een stoel, de ander springt op tafel  
en nog een ander schreeuwt het van de daken.
Iemand steekt zijn vinger op,  
een ander fluistert vanuit een hoekje. 
Iemand anders kan het beter zeggen in een brief. 
De een kan het niet zeggen, de ander ratelt maar door. 
Nog iemand anders kan maar vijf woorden zeggen  
maar met die vijf moet hij het doen. 
Ze nemen allemaal het woord en zoeken een oor  
dat het wil horen. 

Dit is een oproep tot mondigheid! Het woord durven nemen en spreken.  
Speech! Drs. P verwoordt het goed in zijn gedichten van ‘de tekens’.  
Het uitroepteken en het vraagteken, de komma en de punt. Hij laat ze spreken. 

De deelnemers van onze sociaal-artistieke werking  
gaan aan de slag met speeches, redevoeringen,  
protestsongs, lange en korte monologen.  
Een bekentenis of een rekwisitoor.  
Een liefdesverklaring of een feestelijke mededeling. 
Een megafoon, een microfoon.  
Heeft iedereen het gehoord?
Dit wordt het verhaal van het UITROEPTEKEN!

Bij schrik, verbijstering of enthousiasme
Bij brandalarm, gelach of felle haat
Bij aanvalskreet of uiting van orgasme
Geheid dat er een uitroepteken staat.

Dit is belangrijk, ja, dit mag hier niet ontbreken!
Dit is de topper van de interpunctieles!
Dat is nu echt iets waar je iets van op kunt steken!
Dat moet je hebben anders heb je geen succes!

(vrij naar Drs. P)

t i p s  onze sociaal-artistieke werking speelt dit seizoen ook À vos scalps (p. 14). Michaël  
vandewalle maakt nóg een voorstelling voor Theater antigone: Lanterna Magica (p. 8).

Theater Antigone en de Bolster 

het  
uitrOeptekeN 
Maakt  
eeN  
puNt 

Onze sociaal-artistieke werking geeft een  
stem aan de uitroeptekens en de komma’s

Te zien in  
Theater Antigone
op do 17, vr 18,  
za 19, vr 25, za 26  
en do 31 mei
vr 1 en za 2 juni  
om 20u15
en op zo 27 mei  
om 15u00
Tickets: 5 euro

tekst en regie 
Marlies Tack en  
Michaël Vandewalle
spel  
de deelnemers van onze 
sociaal-artistieke werking
begeleiding 
Henk Bourgeois
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Wind op kop en recht blijven.
51° noorderbreedte, 3° oosterlengte,
de zwakste en gevoeligste plek van onze planeet.
Alles zinkt er weg, maar niemand weet waarom.
En in dat niemandsland,
een café waar zelden iemand langskomt,
maar wie langskomt, die wil er blijven.
Omdat alles er mag zijn wat het is.  
Soms héél bijzonder, soms héél gewoon.
Je mag er lachen, om dingen  
waar niemand anders om lacht,
er mag — voetje voor voetje — gedanst worden.
Je mag er zingen, luidkeels — als een wildebras.
Of stil worden.

Studio Orka

Chasse patate
Een uniek locatieproject vol visuele verrassingen

“Studio Orka  
verbaast én ontroert 
met Chasse Patate.”

  De Morgen

“Een hartveroverend 
verhaal, verteld  
door een cast die  
de graszoden van  
het dak speelt in  
een decor dat op  
de ene na de andere 
visuele verrassing 
trakteert.”

  
Focus Knack

t i p s  dominique van Malder speelt ook in de voorstelling Buko (p. 22).  
Je kinderen zullen zeker ook genieten van Klutserkrakkekilililokatastrof (p. 20).
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Te zien op locatie 
op do 28 en vr 29 juni (19u) za 30 juni (15u en 19u) en zo 1 juli (17u30) en  
op wo 4, do 5 en vr 6 juli (19u) en za 7 juli (15u en 19u)

Tickets: € 16 (standaard), € 8 (–26)
Je kan tickets reserveren via de UiT-Winkel: 056 23 98 55 of www.uitinkortrijk.be

Chasse Patate biedt troost aan mensen die  
zich koste wat het kost overeind houden, terwijl  
de grond onder hun voeten zompig wordt. 
Chasse Patate gaat over veerkracht,  
over iets écht willen en niet opgeven. 
Over trappen, trappen, trappen. 
Over hoe dat moet, troosten, omarmen.  
Over dromers, vechters en veel te warm bier.

Net als Duikvlucht in 2015 is ook  
Chasse Patate een unieke locatievoorstelling  
die je meesleurt in een wereld vol fantasie  
en visuele verrassingen.  
Een organisatie van Schouwburg Kortrijk,  
Perplx, OC Marke & Theater Antigone.  
M.m.v. De Spil Roeselare & CC De Steiger Menen.

van en met

Dominique Van Malder, 
Julie Delrue,  
Titus De Voogdt,  
Janne Desmet,  
Philippe Van de Velde,  
Martine Decroos
muziek 
Wim Deliveyne,  
Peter De Bosschere,  
Luc Waegeman
vorm

Philippe Van de Velde,  
Kwint Manshoven  
uitvoering decor

Philippe Van de Velde,  
Kwint Manshoven,  
Kris Van Oudenhove,  
Stef Decoster,  
Niels Ieven,  
Bart Van Bellegem,  
Bram Rombouts,  
Kobe Vandenberghe
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In de laatste twee weken van augustus is het de beurt  
aan de jongste theaterkampers. Ben je tussen 11 en 13 jaar?  
Dan kan je bij Theater Antigone je eerste theaterstappen 
zetten. Je leert wat het is om op scène te staan en  
gaat spelenderwijs aan de slag om een fantastisch  
toonmoment te maken. Schrijf je zeker tijdig in,  
en wie weet laat de theatermicrobe je nooit meer los.

Het zomervakantiekamp vindt plaats van 
ma 20 t/m vr 24 augustus en van ma 27 t/m vr 31 augustus.
(1 workshop per persoon)
Op vr 24 en vr 31 augustus zijn er gratis toonmomenten.
Inschrijven kan via de website. 
°2007-2005
Prijs: € 90 *
(*mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming 
kunnen een korting aanvragen bij vertoon van hun UiTpas)

voor 11 tot 13-jarigen

ZOMer 
VakaNtie 
kaMp

 Meer vakantiekampen?
 voor een overzicht van onze theaterkampen kan je terecht op p. 37.

Ik heb al twee keer meegedaan  
aan het theaterkamp en vind het 
super fijn om toneel te spelen.  
We mogen zelf stukjes verzinnen  
en dat vind ik het leukste.  
Behalve het optreden op het  
einde van de week misschien,  
dat vind ik nòg leuker. Ik kan  
dan aan mijn familie tonen wat  
ik allemaal geleerd heb. In mijn 
eerste theaterkamp mocht ik een 
dierentemmer spelen en was  
mijn kostuum een onesie met een 
panterprint. Dat was echt cool.

Zaza Skatchoff, 13 jaar

Meer info: 
liesbeth 
@antigone.be 
of  
056 24 08 87
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theater 
aNtiGONe

hOe & Wat



Theater Antigone startte in  
1999 met een sociaal-artistieke 
werking. In dat jaar maakten  
we de voorstelling Ça va in het 
leegstaand fabriekspand Vetex.  
18 jaar en 18 sociaal-artistieke 
voorstellingen later is deze  
werking niet meer weg te  
denken uit Theater Antigone.

doe mee

sOCiaal- 
artistieke 
WerkiNG

In december nodigen we Frédérique  
Lecomte en Ewout D’Hoore uit met  
hun voorstelling À vos scalps (p. 14).  
Op elke plek waar ze spelen, creëren  
deze regisseurs de voorstelling opnieuw  
met inwoners van de stad. Voor de 
voorstellingen in Theater Antigone  
gaan ze twee weken lang aan de slag  
met deelnemers van onze sociaal- 
artistieke werking. Samen met hen  
willen ze in opstand komen.

Daarnaast maken ook Marlies Tack en  
Michaël Vandewalle opnieuw een voorstelling.  
Het uitroepteken maakt een punt (p. 30)  
wil een stem geven aan zij die niet altijd de  
juiste positie hebben om te spreken of om hun 
mening te laten horen. Ze gaan samen aan de  
slag met speeches, redevoeringen, protestsongs,  
lange en korte monologen. Voor deze voorstelling 
gaan de deelnemers een langer traject aan:  
de eerste repetities zullen starten in januari,  
de première is voorzien op 17 mei. 

Ieder seizoen maken we samen met vzw De Bolster een nieuwe voorstelling.  
Iedereen is welkom om mee te doen. We werken samen met sociale organisaties  
als De Kier, Centrum Overleie, CAW Zuid-West-Vlaanderen, Akzie en met  
amateurgezelschappen uit Kortrijk en omstreken, maar ook mensen die niet  
aan een organisatie zijn verbonden kunnen zich aanmelden. 
Iedereen die goesting heeft om op de planken te staan is welkom op de repetities.  
We stellen geen eisen, we houden geen audities. Ervaring is niet van belang. 

Dit seizoen worden er twee voorstellingen gemaakt binnen onze sociaal-artistieke werking.

Heb je zin om mee te doen  
met onze sociaal-artistieke werking?
Dan kan je een mailtje sturen naar  
bram@antigone.be voor meer info,  
of bellen naar 056 24 08 87.

( 3 6 ) 



Theater Antigone heeft haar 
jongerenwerking de voorbije  
jaren gevoelig uitgebreid. 

Jongeren tussen 11 en 25 kunnen nu ieder jaar bij ons terecht  
voor theaterkampen of de jongerenproductie.
Tijdens de theaterkampen werk je een week lang met één  
of twee professionele theaterregisseurs. Ze leren je wat het  
is om op een scène te staan en geven je tips om te acteren.  
Jullie werken zo samen aan een toonmoment op het einde van de week.  
Familie en vrienden kunnen je op dat toonmoment aan het werk zien.
De theaterkampen van dit seizoen zijn:

Voor 11 tot 13-jarigen: zomervakantiekamp (p. 33) 
 maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus en  
 maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus 2018

Voor 14 tot 16-jarigen: paasvakantiekamp (p. 25)
 maandag 2 t/m vrijdag 6 april en  
 maandag 9 t/m vrijdag 13 april 2018

Voor 17 en 18-jarigen: herfstvakantiekamp (p. 10)
 maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november 2017

Voor jongeren vanaf 18 jaar organiseren we  
 samen met De Spil en CC Wevelgem een jongerenproject. 

Uit de workshops van maart en april 2017 selecteerde  
regisseur Michaël Vandewalle 8 jongeren met wie hij  
dit seizoen verder aan de slag gaat.  
In oktober maken ze de voorstelling Lanterna Magica (p. 8).
Voor het huidige jongerenproject kan je dus niet  
meer inschrijven, maar stuur zeker een e-mail naar  
liesbeth@antigone.be wanneer je op de hoogte  
wil gehouden worden van de volgende  projecten.

doe mee

theaterkaMpeN  
& JONGereN-

prOJeCt
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Workshops
Theater Antigone organiseert elk seizoen workshops  

voor kinderen, jongeren en volwassenen.  
Deze workshops kunnen spelgericht zijn, maar ook  
andere aspecten van het theater kunnen aan bod komen.  
In een theaterworkshop ontdek je bijvoorbeeld een aantal  
speltechnieken zoals improviseren, hoe met een tekst om te gaan  
of hoe je publiek te boeien. In een workshop tekstanalyse  
ga je met een bestaande tekst aan de slag, bij een workshop  
theatertechnieken kan je onder meer ingewijd worden  
in lichtontwerp, decor, kostuums. 

 Deze workshops staan al op het programma voor het komende  
seizoen, maar hou zeker ook onze website in de gaten.

Workshops op maat
Heb je zin om met je vrienden, vereniging, collega’s of klas deel te nemen,  

wil je iets leuks doen voor je verjaardag of een ander feest,  
maar zit er niet direct iets bij wat je zoekt? We bieden ook  
workshops op maat aan. Neem gerust contact met ons op, en we  
kijken samen wat we voor jou kunnen doen. Alles kan en alles mag.

 Een workshop kan in het kader van een voorstelling die je gaat zien,  
maar kan ook los van een productie. De begeleiding wordt  
telkens gegeven door een dramadocent of door een acteur  
van de productie waarbinnen de workshop kadert.

 — duur: 2,5 uur — basisprijs: € 150

doe mee

WOrkshOps  

Workshop Kunstendag  voor kinderen van 8 tot 12 jaar 
  zondag 19 november — gratis (p. 12)

Workshop kinderklutserkrokuskunstkamp voor 8 tot 10-jarigen 
  dinsdag 13 t/m donderdag 15 februari — € 40 (p. 21)

Workshop Soundscape vanaf 12 jaar 
  dinsdag 13 en dinsdag 20 maart — € 20 (p. 28)

Workshop Scenografie vanaf 16 jaar 
  dinsdag 13 en dinsdag 20 maart — € 20 (p. 28)

( 3 8 ) 



Rondleiding voor groepen of studenten
Wil je Theater Antigone achter  
de schermen ontdekken?  
Een rondleiding door onze  
speel- en atelierruimte geeft  
antwoord op vele vragen.  
Je krijgt een korte ontstaans - 
geschiedenis van het theater  
en van Theater Antigone in  
het bijzonder en verkent onze  
ruimte die achtereenvolgens  
een brouwerij, een autogarage  
en een verdeelcentrum voor  
huishoudtoestellen is geweest. 
 
Op aanvraag kan binnen de rond leiding ook de nodige  
aandacht aan onze sociaal-artistieke werking worden gegeven,  
of kunnen we de rondleiding afstemmen op kinderen. 

— duur: ongeveer 75 minuten  
— max. aantal deelnemers: 25  
— prijs: € 30

doe mee

rONDleiDiNGeN

Voor meer info  
kan je terecht bij  
Liesbeth Verplancke: 
liesbeth@antigone.be of  
056 24 08 87
Onze deur staat steeds open  
voor nieuwe ideeën of suggesties.  
Wanneer je ons contacteert  
proberen we jouw idee  
zeker vorm te geven.
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try-out
Wil je graag weten of de voorstelling  
iets is voor jouw leerlingen/studenten?  
Als leerkracht kan je gratis genieten van 
een try-out. Via de digitale nieuwsbrief 
voor leerkrachten kan je hiervan  
op de hoogte gehouden worden.  
Vergeet ook niet de school te vermelden 
waar je lesgeeft.

Wil je meer info over ons  
scholenaanbod, of de nieuwsbrief  
voor leerkrachten ontvangen?
voor alle info  
kan je terecht bij  
Liesbeth Verplancke: 
liesbeth@antigone.be  
of 056 24 08 87

VOOr  
sChOleN

Theater is meer dan alleen maar kijken.  
Een goede theaterervaring prikkelt  
meer dan één zintuig. We proberen  
dus steevast enkele aanvullende  
elementen te voorzien om de  
theaterervaring van je leerlingen  
op en top te maken.
De info hieronder is specifiek bedoeld  
voor scholen. Uiteraard kan je met  
je klas ook ons basisaanbod voor  
groepen volgen. (p. 38-39)

schoolvoorstelling
De eerste kennismaking met theater 
gebeurt vaak in schoolverband.  
Daarom voorzien we een aanbod van 
voorstellingen die ook tijdens de school-
uren kunnen worden gereserveerd.  
We proberen te zorgen voor voor-
stellingen voor alle leeftijden.  
Een schoolvoorstelling kan ook deel 
uitmaken van een grootouderfeest,  
een familiedag of ouderdag.

lesmap en besprekingen
Een schoolvoorstelling staat of valt  
vaak met een goede voorbereiding. 
Theater Antigone helpt leerkrachten  
en docenten daarom graag om daar  
een geslaagde ervaring van te maken. 
Voor elke eigen productie maken we  
een uitgebreide lesmap waarin  
onder meer de thematiek, de acteurs, 
scenografie of kostumering onder  
de loep worden genomen.  
We voorzien voldoende materiaal  
voor een onderhoudende voorbespreking 
en een nabespreking met de leerlingen. 
Die omkadering dient als hulpmiddel  
om de theaterervaring van de leerlingen 
te verrijken.

( 4 0 ) 



seizoensbrochure en tijdschrift:
Onze seizoensbrochure verschijnt  
traditioneel eind juni en geeft een  
volledig overzicht van wat Theater  
Antigone het volgende seizoen te  
bieden heeft. Daarnaast publiceren  
we 5 keer per jaar onze tijdschriften,  
die dieper ingaan op de komende  
producties en wat achtergrond  
geven bij onder meer spelers,  
makers en onze werking.
De vormgeving van die tijdschriften  
en de seizoensbrochure is al sinds  
jaar en dag van de vakkundige en  
eigenzinnige hand van Dooreman,  
met tekeningen van Nicolas Marichal.
Wens je onze tijdschriften thuis  
te ontvangen? Dan kan je een mailtje  
sturen naar post@antigone.be  
of je aanmelden op onze website.

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

Op De hOOGte  
BliJVeN

nieuwsbrief: Op geregelde  
tijdstippen ontvang je onze  
nieuwsbrief in je mailbox.  
Daarin worden onze eigen producties, 
activiteiten of gastvoorstellingen  
aangekondigd en nieuw actueel  
Antigone-nieuws meegegeven.  
Kort, bondig, en to-the-point.
Inschrijven voor onze nieuwsbrief  
kan via onze website.

Website: Op onze website  
www.antigone.be vind je alles  
over onze voorstellingen, theater- 
kampen, sociaal-artistieke werking, 
jongeren werking en nog veel meer. 
Je kan er terecht voor  
reservaties, praktische info,  
tournee-planningen, nieuws,  
foto’s, persreacties. 

( 4 1 ) 



contact
Theater Antigone ligt in  
de wijk Overleie, in Kortrijk.  
Onze zaal en secretariaat zijn  
makkelijk te bereiken met  
de fiets, het openbaar vervoer,  
te voet of met de auto.  
Meer info vind je op onze website.

locatie voorstellingen
Overleiestraat 47, Kortrijk

secretariaat
Overleiestraat 41, Kortrijk
056 24 08 87
post@antigone.be

vaste medewerkers
Jos Verbist artistieke en zakelijke leiding 
Nancy Vanoverbeke zakelijke werking
Simon Monbaliu communicatie, spreiding en administratie
Liesbeth Verplancke educatie en publiekswerking 
Ruth Desmit pers en communicatie
Karel Vanacker productie en logistiek
Bram Corneille productie en logistiek
Niels Vanherpe geluidsontwerp en techniek
Giovani Vanhoenacker decorontwerp en techniek

vrijwilligers
Theater Antigone zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers.  
Heb je zin om te helpen bij het versturen van onze tijdschriften,  
achter de bar of bij het flyeren?  
Neem dan zeker contact op met Bram Corneille via bram@antigone.be.  
Hij houdt je verder op de hoogte.

praktisCh

( 4 2 ) 



reserveren
 Je kan tickets reserveren via  

onze website, www.antigone.be.  
Let wel: online reservaties zijn  
pas geldig wanneer je een 
reservatiebevestiging ontvangt.

 Persoonlijk of telefonisch reserveren  
kan bij ons secretariaat,  
elke werkdag van 9u tot 12u en  
van 13u30 tot 17u30 (vrijdag: 16u30).  
Het telefoonnummer is  
056 24 08 87

 Gereserveerde tickets liggen  
telkens klaar aan de avondkassa.  
Op voorhand betalen hoeft dus niet.  
We vragen wel om je tickets een  
kwartier voor de voorstelling af  
te halen. Niet tijdig afgehaalde  
tickets worden bij een uitverkochte  
zaal doorverkocht.

toegankelijkheid
 Iedereen is welkom in Theater Antigone.  

We leveren dan ook graag een  
aantal extra inspanningen om de 
toegankelijkheid te optimaliseren. 
Rolstoelgebruikers, hardhorenden, 
slechtzienden, …: laat bij je reservatie  
iets weten, en we voorzien voor  
jou en je begeleider een goed  
bereikbare plaats.

aanvangsuur
Alle voorstellingen starten om 20u15, tenzij anders vermeld.  
De kassa en foyer zijn open vanaf 19u30, de zaal opent 
enkele minuten voor de voorstelling begint. 
Laatkomers worden niet meer toegelaten tot de zaal.

prijzen
(tenzij anders vermeld)

Standaard: € 13
Kortingstarief: € 10

(lerarenkaart, Open Doek-leden,  
–26, 65+ en groepen >10)

Kansentarief: 20 % van ticketprijs 
(voor wie recht heeft op een  
verhoogde tegemoetkoming,  
bij vertoning van de UiTpas)

Trio-abonnement: € 27 voor 
3 voorstellingen naar keuze
(Enkel geldig op voorstellingen  
in Theater Antigone. Bij aankoop  
van jouw abonnement hoef je niet  
te melden welke voorstellingen  
je wil zien, maar we raden wel  
aan om tijdig te reserveren.  
Trio-abonnementen kunnen  
net als gewone tickets aan  
de kassa worden betaald.)

We streven ernaar om onze  
voorstellingen zo betaalbaar  
mogelijk te houden.  
Om te kunnen blijven aanbieden  
wat we de komende seizoenen  
willen doen, hebben we er daarom  
voor gekozen om onze ticketprijzen  
dit seizoen een beetje te verhogen.
Daarnaast gaan we de komende maanden  
op zoek naar andere manieren om  
onze werking bijkomend te financieren.
Daarover later meer.

( 4 3 ) 



Dit Was  
2016-17
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Je ziet het in deze seizoensbrochure:  
we bieden ook in 2017-2018 een rijk en gevarieerd programma aan.
Een trio-abonnement is de ideale manier om dit te ontdekken!
Met zo een trio-abonnement betaal je slechts 

€ 27 voor 3 voorstellingen naar keuze.
Krijg je er maar niet genoeg van,  
en wil je een vierde, vijfde, zesde, … stuk zien?

Dan betaal je slechts  
€ 9 per extra ticket.
Trio-abonnementen liggen  
net als gewone tickets aan  
de kassa klaar en kunnen daar  
ter plekke worden gekocht.
Bij aankoop van je abonnement  
hoeft u niet te melden welke  
voorstellingen je wil zien,  
maar we raden wel aan  
om tijdig te reserveren.

Wil je je partner, ouders of vrienden graag een origineel cadeau geven?  
Inspiratie nodig voor de feestdagen?  
Je kan een trio-abonnement ook als cadeaupakket kopen!

Heb je al een 

triO- 
aBONNeMeNt?



vormgeving: 
Dooreman
tekeningen: 
nicolas marichal
v.u.: nancy vanoverbeke 
rekollettenstraat 20 
8500 Kortrijk

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: € 13 | € 10 (–26, +65, groepen >10, lerarenkaart, open Doekleden) tenzij anders vermeld

 secretariaat  Voorstellingen
 oVerleiestraat 41 oVerleiestraat 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. 
sponsor is Klara.


