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Te zien in Theater Antigone op woensdag 27,

donderdag 28,
vrijdag 29 en
zaterdag 30 september
en op vrijdag 17 en
zaterdag 18 november om 20u15
gratis inleiding om 19u45

Dé klassieker van Maxim Gorki
als aanklacht tegen armoede vandaag
Theater Antigone en Théâtre National de Bruxelles

‘Na Dje’ — letterlijk: ‘op de bodem’ — was
het eerste theaterstuk van Maxim Gorki.
Hij portretteert daarin met veel mededogen
de verschoppelingen en de outcasts
van de maatschappij, 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.

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 gebruikt
dit repertoirestuk als kader
voor een tegendraadse en
verschroeiende voorstelling.
De personages van Gorki worden opgevoerd in een vlammende aanklacht
tegen de armoede die vandaag nog steeds bestaat.
Nachtasiel wordt zo een sociale studie van een wereld waar we
al te vaak de rug naar keren. Een noodzakelijke oefening in empathie.
Op scène staan maar liefst 14 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 Op de Beeck.

naar
regie
spel

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

dramaturgie en tekstbewerking
beeld
scenografie
geluidsontwerp
kostuums

Tom Dupont
Peter Monsaert
Giovani Vanhoenacker
Niels Vanherpe
Marij De Brabandere

op tournee:

oktober 2017
di 10 Brugge Cultuurcentrum
do 12
Mechelen Cultuurcentrum
vr 13
Evergem Cultuurcentrum
ma 16
Sint-Truiden CC De Bogaard
di 17
Berchem Cultuurcentrum
do 19
Dendermonde CC Belgica
vr 20 Waregem CC De Schakel
wo 25 Roeselare De Spil
do 26 Aarschot CC Het Gasthuis
vr 27 Bornem CC Ter Dilft
za 28 Lokeren Cultureel Centrum
november 2017
do 9
Turnhout Het Gevolg
vr 10 Turnhout Het Gevolg
zo 12
Gent Kopergietery
do 16
Genk C-Mine
do 23 Geel CC De Werft
di 28 Sint-Niklaas Cultureel Centrum
do 14
Strombeek Cultuurcentrum

MAXIM
GORKI

is het pseudoniem van Alexei Maximovitsj Pasjkov en betekent zoveel als
‘De grootste bittere’. Hij wordt in 1868
geboren in Nizjni Novgorod (nu Gorki).
Na de dood van zijn vader wordt hij
door zijn moeder en grootouders
in een vijandige sfeer opgevoed.
Wanneer hij tien jaar is, sterft ook zijn
moeder en wordt hij door zijn groot
ouders het huis uit gezet. Hij wordt
bakkersknecht, vogelvanger, iconenmaker, houthakker. Hij onderneemt
een mislukte zelfmoordpoging.
Op aanraden van niemand minder
dan Tsjechov begint hij in 1891 aan
een toneelstuk te schrijven, en in 1902
gaat Nachtasiel in première. Het
maakt hem op slag wereldberoemd. Het
stuk wordt heel enthousiast onthaald,
tot frustratie van de gevestigde orde.
Zo schrijft de Russische bode:

Constantin Stanislavski

“Men moet deze maatschappij beklagen die alle principes en tradities
overboord gooit en op dit nieuwbakken spektakel staande ovaties
brengt voor Stank, Vuiligheid en
de Ontucht van een Revolutionaire
Propaganda. Gorki’s bewonderaars,
zijn lezers, zijn toeschouwers zijn
zonder uitzondering blinde sukkelaars!”
De regering neemt bijzondere maatregelen om het succes te fnuiken:
de speeltekst wordt uitgezuiverd
en er moet een speciale vergunning
gevraagd worden voor elke opvoering.
Toch wordt het stuk door de bevolking
toegejuicht en gaat de triomfmars
verder in het buitenland.
Gorki wordt lid van een revolutionaire
beweging. Hij wordt gearresteerd,
maar vrijgelaten onder druk van
schrijvers en vooraanstaande politici.
Hij gaat in ballingschap naar Italië
en Amerika, en wanneer hij in 1921
terug naar Moskou keert, wordt hij
gevierd als een ware Sovjet-held.
Hij sterft uiteindelijk in 1936, vergiftigd door Stalin, wordt beweerd,
en wordt met veel bombarie op
het Rode Plein begraven.

over Nachtasiel:
“Gorki vond een nieuw soort romantisme uit,
een nieuwe pathetiek. Men moet op de tekst
van Gorki werken tot elke zin juist en natuurlijk
klinkt … We waren zo geïnteresseerd in wat
hij vertelde, dat we zin kregen om deze mensen
te gaan observeren. Er werd een “expeditie”
georganiseerd naar de markt van Kitrov, het
domein van de zwervers … Toen ze hoorden
dat wij hun leven kwamen bestuderen om
een stuk van Gorki te kunnen spelen, waren
de zwervers tot tranen toe geroerd. “Wat een
eer voor ons!” riep een van hen uit. “Maar
wat is er voor interessants aan ons leven?” …
Dit bezoek gaf voedsel aan mijn scheppende
verbeeldingskracht. Ik had levende modellen
gevonden, materiaal waarmee ik personages
kon maken. Of ik nu schetsen maakte,
aan de regie werkte, of aan de acteurs iets
uitlegde: steeds liet ik mij leiden door
deze concrete herinneringen.”

DAGBOEK
TOM
DUPONT

Tom Dupont is de dramaturg van Nachtasiel
en bewerkte mee de tekst van Maxim Gorki.
Als voorbereiding op de voorstelling is hij
al een jaar vrijwilliger bij een nachtopvang.
Die is bedoeld als noodoplossing voor
daklozen die op zoek zijn naar een
veilige en rustige overnachting. Er wordt voorzien in
een ontbijt en avondmaal en er kan gedoucht worden.
Sinds november 2016 houdt Tom een dagboek bij.

22 november 2016
Een man belt aan met vrouw en kind en
zegt dat hij gereserveerd heeft voor één nacht.
Hij herhaalt een paar keer dat één nacht
voldoende zal zijn. Meer is echt niet nodig.

Een man vraagt een koude doos melk in
plaats van een warme. Warme melk is niet
goed voor zijn hart, zegt hij.

Een man toont een verkreukeld papier waar
een appartement op staat dat hij kan huren
voor 500 euro per maand. Het is op de vijfde
verdieping en heeft een balkon. Hij is er heel
tevreden mee. Als hij het niet meer ziet zitten,
kan hij nog altijd naar beneden springen.

Een vrijwilligster zegt dat ze nooit haar
handtas meeneemt naar hier. Ze stelen
hier alles, zegt ze. Zelfs de potjes boter.

Er staat een doos vol chocolade voor het
personeel, omdat het bijna Sinterklaas is.
De chocolade raakt niet op, en ze vragen
mij of ik er wil meenemen naar huis.

12 januari 2017
Een man heeft zijn bed ondergekotst
en vraagt materiaal om het op te kuisen.

Een vrouw zegt dat ze blij is dat ze binnen

Een man komt binnen in de eetruimte en
vindt het veel te warm. Het verschil met buiten
is te groot. Een andere man vindt het net ideaal
en is blij dat hij eindelijk in de warmte is.
Hij gaat bovenop de radiator zitten.

Een begeleidster zegt me dat dit een tijdelijke
job is. Ze vindt weinig uitdaging in haar werk
en er zijn geen doorgroeimogelijkheden.

Een journalist doet zijn beklag omdat hij
net als de daklozen buiten moet staan wachten.
Hij vindt de ontvangst allesbehalve hartelijk
en eist excuses.

17 maart 2017
Een Poolse man vertelt me dat hij als eerste
zijn moeder zou bellen, als hij wat geld zou
hebben. Bellen naar Polen is duur en hij heeft
slechts geldwaarde voor drie minuten. Dat
vindt hij de moeite niet. Dan bel je beter niet.

Een jongeman wordt na een schorsing van
een week terug binnen gelaten. Daklozen
mogen enkel ’s nachts in de nachtopvang
verblijven, maar hij had zich verschanst
in het toilet in de hoop ook overdag in
de warmte te kunnen blijven.

Een moeder komt binnen met een kind.

kan slapen. Ze vertelt dat het buiten soms
onveilig is. Ze slaapt met een hamer.

Het kind zegt vrolijk dat haar papa niet mee is
vanavond. Ze kent de nachtopvang duidelijk
goed en stapt gezwind naar haar kamer.

Een vrijwilligster vertelt me dat er

Een jonge man komt binnen. Ik ken hem

’s avonds enkel decafeïne koffie wordt
geschonken. Zo slapen de mensen sneller
in en is er minder kans op conflict.

van vroeger en spreek hem aan bij zijn naam.
Ik zeg wie ik ben maar hij zegt dat hij me niet
herkent. Hij gaat alleen zitten en leest de krant

terwijl hij een stapel boterhammen eet. Af en
toe kijkt hij me aan zonder iets te zeggen.

Een Braziliaanse vrouw plooit bloemen
van de papieren servetten en lacht als ik
naar haar kijk.

17 augustus 2017
Een jongeman komt aan onze tafel zitten

Alles in de nachtopvang is er
op gericht dat niemand er zich kan
thuis voelen. Geen kaders aan de
muren, geen kleuren, alles wit.
De bedoeling is dat mensen zich
er niet willen nestelen.

Een kind toont me zijn collectie

zonder me te groeten. Korte mouwen, tattoos
en een armbandje van het ziekenhuis.
Hij is er zonder te verwittigen weggelopen.

flippo’s en vraagt me waar de mijne
zijn. Hij wil er samen mee spelen.
Zijn schoenen geven licht wanneer
hij stapt.

Een Oost-Europese man zit de hele tijd

Een man die een appartement

te wenen. Hij vertelt met handen en voeten
dat zijn vriend gisteren straalbezopen in
het kanaal gesprongen is. Toen hij de politie
wilde bellen, begrepen ze hem niet.
Hij heeft een wagen tot stilstand gebracht
die de hulpdiensten heeft verwittigd, maar
ze kwamen te laat.
Duikers hebben uren
later zijn lichaam
uit het water gevist.

toegewezen kreeg komt nog eens
dag zeggen tegen iedereen.
Hij vindt zijn huis eenzaam en
mist zijn maten van op straat.

Theater Antigone, De Spil, CC Wevelgem

LANTERNA
MAGICA
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.
tekst en regie Michaël Vandewalle
spel Maarten Degezelle,
		 Robbe Dhulster,
		 Kate Dejonckheere,
		 Famke Struyve,

		 Tine Verheust,
		 Elien Vervaet,
		 Virginie Wullens
stage Margo Germonprez (decor) en
		 Hannah Tilquin (regie-assistentie)
met de steun van Provincie West-Vlaanderen

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.
Te zien in

Theater Antigone op
donderdag 12,
vrijdag 13 en
zaterdag 14 oktober
om 20u15
gratis inleiding om 19u45
Tickets: 9 euro
op tournee:

oktober 2017
vr 20 Roeselare De Spil
za 21 Roeselare De Spil
do 26 Moorsele OC De Stekke
vr 27 Moorsele OC De Stekke

Jos Verbist is artistiek leider bij Theater Antigone
en startte in 2007 de jongerenprojecten op.

Jos over
Het jongerenproject
We hebben ons eerste jongerenproject georganiseerd in het seizoen 2007-2008.
Dominique Van Malder en Joris Hessels hebben toen een voorstelling
gemaakt in het kader van Kunstwerkstede De Coene. Stad Kortrijk
voorzag een budget voor projecten die creativiteit stimuleerden en
dat leek ons een goed moment om een jongerenproject op te starten.
We speelden al lang met dat idee. Het is belangrijk dat Theater Antigone
jongeren kansen geeft en hen inwijdt in de wereld van het theater.
Het doet dan ook plezier dat sommige van onze jongeren effectief
naar het professionele circuit doorgegroeid zijn.
In de jaren erna hebben we
de werking zo veel mogelijk
proberen bestendigen.
Niet alleen met de volgende
jongerenprojecten Othelooo,
Pier, Ikke Opmält en Churchill,
ook de vakantiekampen en
workshops zijn eigenlijk uit
dat eerste project voortgevloeid.
We willen de jongeren verschillende
vormen van theater leren kennen.
Daarom kozen we met achtereenvolgens Dominique Van Malder,
Joris Hessels, Tom Dupont,
Jan Sobrie, Michiel Soete en
Marlies Tack de voorbije jaren
voor uiteenlopende regisseurs.
Michaël past perfect in dat rijtje.

Michaël Vandewalle is regisseur van Lanterna Magica en maakte
bij Theater Antigone ook al de voorbije vier sociaal-artistieke projecten.

Michaël over
werken met
jongeren

Lanterna
Magica

Ik begeleid al meer dan
zeven jaar theaterkampen
bij Theater Antigone en vind
het echt leuk om met jonge
gasten te werken. Ik geef
ook les en maakte in 2015
Ubu Roi bij Larf! Dat was
wat gelijkaardig aan dit
project, maar dan met
jongere acteurs.
Het is fijn om ook eens met
deze leeftijd te werken, met
iets oudere jongeren. Dan
kan je al eens wat serieuzere
gesprekken voeren. Al
moet ik zeggen dat dat er
met deze bende nog niet
echt van gekomen is. Er
wordt vooral veel gelachen.
Wat ik goed vind aan het
project bij Theater Antigone,
is het professionele kader
waarin we werken. Velen
van de jongeren hebben wel
al wat toneel gespeeld, maar
nooit met een professionele
voorstelling achteraf. Je ziet
ze dan echt 10 centimeter
groeien. Dat is mooi.

Ik wilde al heel lang iets rond
het werk van Meliès doen,
maar de tijd was er nooit
rijp voor, vond ik. Nu wel.
Mijn fascinatie voor die
regisseur is denk ik begonnen
toen ik de film Hugo zag.
We hebben die onlangs met
de jongeren herbekeken en
al vrij snel gemerkt dat het
eigenlijk een kleffe en slechte
film is. Maar je ziet wel goed
hoe Meliès te werk ging, en
op de een of andere manier
herken ik mezelf in zijn
gepruts en geknutsel.
Het is niet de bedoeling
dat de voorstelling over
zijn leven zal gaan. Er zullen
verwijzingen in zitten, maar
het gaat vooral om de sfeer.
Ik ben ook niet van plan
om echte filmbeelden te
gebruiken. Ik maak die
beelden liever op scène.

Meliès
Georges Meliès is een Franse
regisseur die begin vorige
eeuw films maakte. Het was
de tijd van de industriële
revolutie en dat merk je
heel erg in zijn werk. Het
positivisme rond machines
komt sterk naar voren.
Hij is ook één van de eerste
mensen die in zijn verhalen
naar de maan reisde, in
Le voyage dans la lune.
Je kan hem wat vergelijken
met Jules Verne, vind ik.
Die maakten allebei
vreemde reizen in hun
verhalen, zonder ooit
hun zetel uit te komen.
Een goede anekdote is dat
Meliès ooit een truc heeft
uitgevonden die hij vaak in
zijn films gebruikte en waar
mee hij heel populair werd.
Andere regisseurs zijn die
truc beginnen kopiëren en
hij raakte in financiële nood.
Hij heeft toen om geld te
verdienen grote rollen
pellicule verkocht, en veel
films van Meliès zijn toen
versmolten tot naaldhakken.
Ik vind dat mooi en
tragisch tegelijk.

De jongeren
Maarten Degezelle , 19 jaar, acteur:
“Ik leerde Ruth Verkest kennen op een van de
sociaal-artistieke projecten van Theater Antigone.
Zij speelde ook al mee in een vorig jongerenproject en heeft me overtuigd om me dit jaar in
te schrijven. En ze had gelijk: de sfeer is heel tof.
Het is een redelijk kleine groep, waardoor
je mekaar heel intens leert kennen.”

Kate Dejonckheere , 17 jaar, actrice:
“Ik ben de jongste deelnemer van de groep,
maar ik ken Michaël wel al heel lang.
Al zeven jaar, denk ik, van toen ik aan
mijn eerste vakantiekamp heb deelgenomen.
Sindsdien heb ik ieder jaar meegedaan.
Ik ben heel blij dat ik nu ook bij dit
jongerenproject zit.”

Robbe Dhulster , 19 jaar, acteur:
“We kenden mekaar niet, maar we komen
ondertussen heel goed overeen. Plezier
schept vriendschap, zegt men, en dat klopt.
En Michaël is een toffe regisseur. Hij heeft een
ongelofelijk bedenkbrein, of hoe zeg je dat?
Elke repetitie floept er wel iets nieuws uit
dat visueel heel schoon blijkt te zijn.”

Margo Germonp rez , 21 jaar, decor: “Ik doe
hier mijn stage interieur-vormgeving en knutsel dingen voor het decor. Ik heb zelf nog op het Boulevardfestival in ’s Hertoghenbosch gespeeld, en het piekt
wel om mee te spelen, wanneer ik de anderen bezig
zie. Maar dit is ook heel leuk om te doen, natuurlijk.
Misschien kan ik ooit de twee combineren. Dan
maak ik een voorstelling waar ik zelf ook het decor
van in elkaar pruts.”

Famke Struyve , 22 jaar, actrice:
“Ik heb nog stage gedaan als productie-assistent
bij een voorstelling die Michaël in Larf! maakte.
Ik was heel blij toen ik zag dat hij hier het
jongerenproject ging regisseren. Na de
academie was ik al vijf jaar op zoek naar
een manier om theater te spelen.
Lanterna Magica vult het gat dat
na mijn studies was ontstaan.”
Han nah Tilquin , 25 jaar, regie-assistente:
“Ik ben Michaëls rechterhand. Ik film bijvoorbeeld
improvisaties, controleer de planning, of noteer
wat er tijdens repetities is gebeurd. Vijf jaar geleden
deed ik mee met een theaterkamp van Michaël. En ik
speelde ook bij Theater Antigone in Come on Kortrik.
Toen ik wist dat ik stage moest doen heb ik onmiddellijk Michaël gebeld. Ik wilde die absoluut bij
hem doen. Het is fantastisch dat dit jongerenproject net op het goede moment viel.”

Tin e Verheust , 19 jaar, actrice: “Wanneer
ik aan vrienden vertel dat ik meespeel in Lanterna
Magica, vragen ze me bijna altijd welke rol ik heb.
Ik probeer dan uit te leggen dat het zo niet in
elkaar zit. Tijdens de repetities improviseren
we over de zee en over Meliès, en we gebruiken
die scènes in de voorstelling. We zijn dit stuk
echt samen aan het maken.

Elien Vervaet , 18 jaar, actrice:
“Ik kijk uit naar de première, maar ook
de repetities zijn heel leuk. Onlangs moesten
we tijdens een improvisatie golven maken met
een heel groot stuk plastiek, en dat zag er
erg goed uit. Ik vond het tof hoe zoiets
simpels toch iets magisch werd.”

Virgin ie Wullen s , 18 jaar, actrice:
“Het is leuk dat we dit project voor een
publiek gaan kunnen tonen. Dat gebeurde
vaak niet op de academie. Onlangs hebben
we op een repetitie al wat scènes achter elkaar
gezet en gefilmd. We hadden al een heel
mooi eerste kwartier. Ik heb direct naar
al mijn vrienden gestuurd dat ze tickets
moeten reserveren.”

Laika

en Bos+

Konijn met
pruimen

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

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 kilo
meter 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 zowat in 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.

f oto © K at h l e e n m i c h i e l s

Wat volgt is niet louter een conflict
tussen twee generaties, maar evenzeer
tussen leef- en consumptiegewoonten,
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
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

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

14+

Ondertussen
in theater
Antigone

hebben we 2 zomervakantiekampen achter de rug.
40 jongens en meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar
en eerste middelbaar kregen een week lang theaterworkshops
en elke groep bracht na vijf dagen een fijn toonmoment:
eentje over sprookjes en het andere over toerisme.
Op zondag 27 augustus trokken we
met de spelers van onze sociaal-artistieke
werking naar de cultuurmarkt in
Antwerpen om daar een stuk te
spelen uit De reuzen van het gebergte.
Op zaterdag 16 september stellen
we het nieuwe seizoen van Theater
Antigone voor op de cultuurmarkt
in Gent. Kom gerust even langs
op onze infostand.
Ons nieuwe seizoen gaat op
27 september van start met Nachtasiel.
Voor die voorstelling zijn de repetities
volop bezig en ook het decor krijgt vorm.
Daarvoor werd in augustus alvast 70 meter karton geleverd.
De theaterkampen zijn een vaste waarde bij Theater Antigone.
Dit seizoen gaan we ook in het herfstkamp voor het eerst met twee groepen
tegelijk aan het werk. Voor dat kamp kan iedereen die 17 of 18 jaar
is nog inschrijven op onze website www.antigone.be

aap

Er werd een nieuwe voorstelling aan ons aanbod toegevoegd.
Op 22, 24 en 25 maart speelt
in onze zaal, naar
een boek van Franz Kafka.
Benjamin Op de Beeck en Eléna Doratiotto, die allebei ook in
Nachtasiel meespelen, hebben de voorstelling gemaakt.

Blijf je graag op de hoogte van wat er
allemaal gebeurt in Theater Antigone?
Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

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
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
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Theater Antigone werkt met steun van de Vlaamse Regering, Provincie West-Vlaanderen en stad Kortrijk.
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