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NACHTASIEL

Een beklemmende
aanklacht tegen de
armoede van vandaag

‘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.
Onze Nachtasiel wordt zo een
sociale studie van een wereld
f oto ’ s © k u r t va n d e r e l s t
die we al te vaak de rug toekeren.
Een noodzakelijke oefening
naar Maxim Gorki
in empathie.
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,
Samuel Van der Zwalmen, Jos Verbist, Sophie Warnant en Fiona Willemaers
dramaturgie en tekstbewerking

		 Tom Dupont
beeld Peter Monsaert
scenografie Giovani Vanhoenacker
geluidsontwerp Niels Vanherpe
kostuums Marij De Brabandere
		 Te zien in Theater
Antigone op vrijdag 17 (*)
en zaterdag 18 november
om 20u15
		 gratis inleiding om 19u45
		 (*) Vrijdag 17 november is uitverkocht

Twee beklemmende uren
vol ruw geënsceneerde en
prachtig gespeelde ellende.
 Focus Knack
Een terecht ongemakkelijke
voorstelling die ons tierend,
huilend en zuipend
een geweten schopt.
 De Standaard

Een gesprekscafé over armoede

SLECHT BIER EN
KARTONNEN
DOZEN
Is armoede je eigen
schuld? Doen jongeren
te weinig moeite om
aan werk te geraken?
Moet je een kind
dat in armoede leeft
weghalen uit zijn gezin?

Naar aanleiding van onze voorstelling Nachtasiel
kan je op vrijdag 17 en zaterdag 18 november om 18u30u
deelnemen aan een gesprekscafé over armoede.
Dat café vervangt op die avonden onze gewone
inleiding voor de voorstelling.
Wissel van gedachten met andere toeschouwers over alle aspecten van
armoede. Via een doorschuifsysteem kom je telkens aan een andere tafel
waar verschillende gespreksleiders je een stelling voorleggen. Daar discussieer
je een tiental minuten over, waarna je door gaat naar de volgende stelling.
Het gesprekscafé start om halfzeven en wordt begeleid door onder meer
— Joost Bonte — straathoekwerkcoördinator
— Maarten François — OCMW
— Piet Lareu — OCMW
— Dirk Vandenberghe — SIEN
— Liesbet Tyvaert — A’kzie
— Caroline Verhaeghe — Unie der Zorgelozen
— Heidi Detailleur — VIVES
— Jakob Devloo — straathoekwerker
— Ludo Lemahieu — Aura
— Stijn Cottenier — VOC Opstap Roeselare
		 Plaats:
		 Theater Antigone,
		 Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk
		 Tijdstip:
— vrijdag 17 november 2017 van 18u30 tot 19u45
— zaterdag 18 november 2017 van 18u30 tot 19u45
		 De voorstelling Nachtasiel start om 20u15
Prijs: gratis
		 Het gesprekscafé is gratis, maar je moet wel je plaats
		 reserveren door het formulier op de website in te vullen.
		 Tickets voor de voorstelling moeten apart
		 gereserveerd worden.

Ben je tussen 8 en 12 jaar oud?

KUNSTENDAG
VOOR
KINDEREN

Hou zeker zondag 19 november vrij,
want dan kan je naar
de nieuwe Kunstendag
voor Kinderen komen.
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.
En 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.
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.
Inschrijven kan via onze website.
Meer info: liesbeth@antigone.be
of 056 240887

f oto ’ s © LU C D e p r e i t e r e

8+

In 2018 hernemen we onze voorstelling Oeps.

NOG MEER
WORKSHOPS

We organiseren
twee workshops
rond die
voorstelling
waarin we
dieper ingaan op
decor en geluid.

Soundscape (ism Jongdoek)

Welke invloed heeft muziek op een scène? In deze workshop
maak je samen met onze vaste geluidsontwerper Niels
Vanherpe nieuwe klanken uit alledaagse geluiden. Samen
onderzoeken jullie het effect van een goede soundscape.

Scenografie (ism JongDoek)
f ot o © k u r t va n d e r e l s t

Hoe begin je aan het ontwerp van een decor? Waar zoek je
inspiratie? Hoe vind je de juiste materialen? In deze workshop
ga je met decorontwerper Giovani Vanhoenacker aan de
slag in ons decoratelier en maak je zelf een maquette.
De twee workshops Soundscape en Scenografie vinden plaats
op dinsdagavond 13 en 20 maart 2018. Na die twee momenten
ga je samen met geluidsontwerper Niels of scenograaf Gio
naar de voorstelling Oeps en napraten over decor en geluid.

Theaterworkshop rond Utopera

f ot o © b a r t g r i e t e n s

Naar aanleiding van de voorstelling Utopera organiseren we
in januari een reeks van 4 theaterworkshops voor volwassenen
met regisseur en acteur Haider Al Timimi. Na de laatste
workshop kijk je samen met Haider en de andere deelnemers
naar de voorstelling Utopera en volgt er nog een nagesprek.
Over de exacte data verneem je binnenkort meer op
onze website en Facebookpagina of via onze nieuwsbrief.
Wil je geen workshop volgen, maar ben je wel geïnteresseerd
om naar de voorstelling Utopera te komen?
Die speelt op donderdag 25 en vrijdag 26 januari om 20.15u.
Kaartjes kan je reserveren op www.antigone.be.

Workshops op maat

Voel je het zelf al kriebelen om ook eens te komen acteren,
improviseren en de kneepjes van het theatervak te leren?
Zoek je nog een verrassende activiteit om te doen met je vrienden, collega’s of familie?
Je kan in Theater Antigone ook een workshop volgen die afgestemd is op jouw groep.
Neem voor meer info en details contact op met collega Liesbeth Verplancke via
liesbeth@antigone.be

Kopergietery

KARANDASJ

Een muzikale reis
door het grootse,
broeierige
Rusland

Muzikant Thomas Devos en fotograaf
Jan Missotten uiten hun immense
fascinatie voor Rusland in een
hedendaagse muzikale reis.
Wat start als de ‘maiden voyage’ van
een Vlaamse jongen naar Rusland om
er zijn zielsverwante te ontmoeten,
mondt uit in een donker omrand
theaterconcert waar snoeiharde gitaaruithalen worden afgewisseld met breekbare momenten, Russische gezangen
en mystiek-intrigerende beelden.

b e e ld © sassafras de b r uyn

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 Russische ziel en ieders
zoektocht naar een identiteit.
Thomas Devos over Rusland:
“Rusland is voor mij romantisch, warm, mysterieus, wild, melancholisch,
eerlijk en spontaan, geil, compromisloos, eten en drinken en dansen. 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.
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. Zoveel
meer dan hier in ons brave Belgenland. Heel contradictorisch maar prikkelend.”
van

Thomas Devos en
Jan Missotten

spel en live muziek

Thomas Devos,
Joeri Cnapelinckx,
Alina Romakhova
coach
Geert Daems
kostuum
Leentje Kerremans
lichtontwerp Jeroen Doise
klank
Korneel Moreaux

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

Théâtre & Réconciliation

À VOS
SCALPS

Een voorstelling die samen
met de Kortrijkzanen
in opstand wil komen

b e e l d © t h é â t r e & r é c o n c i l at i o n

À vos scalps is een Franse
uitdrukking die zo veel wil
zeggen als ‘klaar! start!’.
Regisseuse Frédérique Lecomte
wil met deze voorstelling het
engagement nieuw leven in blazen.
Ze maakt een optimistisch en
blijmoedig stuk dat steeds weer
anders is. Op iedere speelplek
repeteert Frédérique twee weken
lang met plaatselijke bewoners.
Voor de Kortrijkse versie vult ze
haar vaste acteursploeg aan met spelers
van onze sociaal-artistieke werking.
Samen willen ze in opstand komen.

Want 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 chaos.
À vos scalps wordt daarom een startschot tot verzet, naar het beeld van de
indianen. 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.
Dat wil Frédérique vertellen met deze voorstelling.
Dat niets verloren is, zelfs al is er niets gewonnen.
Tijd om de wereld opnieuw uit te vinden.
organisatie
De Bolster en Theater Antigone
tekst en regie Frédérique Lecomte
spel
Aurélie Alessandroni, Daniele Bianco,

Mieke Bruggeman, Hanne Machielsen,
Laurent Staudt, Lisa C.B Tonelli en
acteurs van onze sociaal-artistieke werking.
muziek
Ekoma Isenga
dramaturgie Yves Wellens, Ewout D’Hoore
scenografie Christine Mobers
productie
Mansuela Nguizani

Te zien in Theater
Antigone op
donderdag 7,
vrijdag 8 en
zaterdag 9 december
om 20u15
gratis inleiding
om 19u45
Tickets: 5 euro

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.

Frédérique Lecomte regisseerde in 2012 met Verzilverd al eens een voorstelling van
onze sociaal-artistieke werking.
En dat is niet toevallig.
Ze noemt haar manier
van regisseren

FRÉDÉRIQUE
LECOMTE

Théâtre et
Réconciliation.
Theater en verzoening.

Hierbij maakt ze voorstellingen rond moeilijke thema’s, met kwetsbare individuen of in
conflictgebieden. Frédérique heeft onder meer geregisseerd in regio’s waar vreselijke dingen
als oorlog of genocide plaatsvinden, maar ook in die zware contexten slaagt ze er steeds weer
in verrassend en humoristisch theater te maken.
In 2013 vroeg Rekto:Verso haar waarom ze in haar werk zo bewust voor
lichtheid kiest. Dit zijn enkele flarden uit de tekst die ze als antwoord schreef.
Ik werk onder andere in conflict- of post
conflictzones in Congo en Burundi, met
mensen die de vredesindustrie kwetsbaar
noemt: kindsoldaten, slachtoffers van
martelingen en verkrachting, folteraars,
vluchtelingen, gevangenen. Ik bespreek met
hen vooral niet-lichtzinnige onderwerpen:
oorlog, etnische conflicten, mensenrechten,
enz. En ik maak theater.
—
Wie zich samen met zulke breekbare deel
nemers in zulke ontregelde zones waagt, kan
niet anders dan licht zijn. Het is de enige
uitweg die ik heb gevonden. Lichtheid tijdens
het werkproces is durven praten over dingen
waar niemand over praat. Dus spelen we
als kinderen, maar ernstig.
—
De acteurs slagen erin lichtheid te bewaren,
door hun (oorlogs)trauma te delen: zo
identificeren ze zich er niet langer mee.
Dat is een belangrijk speelelement.
—
Ik kan niet anders dan licht zijn. Niet de
zorgeloze lichtheid van de consumptie,
maar de ironie van de ellende. Dat is mijn
werkwijze. Zonder die lichtheid raak ik
nergens. Ze is de grond waarop de tekst
wordt uitgesproken en beluisterd.
—

Maar ik maak
ook tragische scènes,
waarvan het emotionele
hoogtepunt zonder enige
waarschuwing inslaat. Toeschouwers
laten tranen, maar ik laat hen nooit
helemaal zonder lichtheid. Dat is een
artistieke keuze én een levensstrategie.
En ze werpt vruchten af. De lichte
scènes verplegen de verwonde harten.
De afstand tussen de gruwel en hoe we
er ons toe verhouden, heeft een helende
werking op de acteurs en het publiek.
(Uit: Rekto:Verso nr. 55 januari-februari 2013)

Over de

In de voorstelling

SOCIAALARTISTIEKE
WERKING

À vos scalps vult

regisseuse Frédérique Lecomte
haar zes professionele acteurs
aan met leden van onze
sociaal-artistieke werking.
Die werking startte in 1999
en is 18 jaar en evenveel
voorstellingen later niet
meer weg te denken uit
Theater Antigone.

Tussen 2005 en 2013 maakte
ook lid van onze artistieke staf
Tom Dupont acht voorstellingen
binnen die sociaal-artistieke werking.
Daaronder ook Verzilverd,
dat hij samen met dezelfde
Frédérique Lecomte regisseerde.
“Frédérique maakt punk-theater,”
vertelt hij, “rechttoe rechtaan,
met weinig middelen. Maar altijd
heel beeldend en met veel muziek.
Ze vertrekt steeds vanuit spelimpuls
en plezier, dat herinner ik me ook nog.”
De kruisbestuiving tussen professionele en niet-professionele acteurs is een goede zaak,
vindt hij. “Er is sowieso veel vermenging in de sociaal-artistieke werking van Theater Antigone.
We werken steeds vanuit een geografisch perspectief. De mensen die mee doen zijn mensen
uit de buurt, niet mensen die per se dezelfde achtergrond of problematiek moeten hebben.”
Het is voor Tom meer en meer een plezier
om net met die mensen te werken.
“Ik vind het sowieso veel aantrekkelijker om uit
gedaagd te worden door mensen zonder theater
ervaring. Dat is niet alleen een kans voor hen, maar
ook voor de maker zelf. Het is een genot om mensen
te laten schitteren op scène. Zeker mensen die daar
in het dagelijks leven niet altijd de kans toe krijgen.”

u i t d e v o o r st e l l i n g
v e r z i lv e r d , 2 01 6
f oto ’ s © k u r t va n d e r e l st

De Speelman

HECHTEN

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

f ot o © c e l i n e c h a r i ot

In Hechten zoeken Wim en Gert Vande Voorde
en Lise Verrijcken naar manieren om om te gaan
met de wonden uit hun leven: Wim, boekhouder
en koele, verbitterde asceet. Zijn jongere stiefbroer
Gert, eeuwige student en romantische dromer en
twijfelaar. Kinderen van dezelfde vader, maar van
verschillende moeders, met evenveel bindingsals 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.

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

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.
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
dinsdag 9 en woensdag 10 januari om 20u15
gratis inleiding om 19u45
Deze voorstellingen zijn uitverkocht.

Ondertussen

in theater Antigone
... ging onze jongerenvoorstelling Lanterna magica in première.
We zijn apetrots op onze regisseur Michaël Vandewalle
en zijn zeven jongeren. Hun voorstelling liet ons lachen, gaf ons
af en toe een kneepje kippenvel en was bovenal een visuele parel.
De reacties in ons gastenboek en op social media logen er niet om:
van “magisch en magnifiek” over “grappig en ontroerend spektakel”
tot “een prachtige voorstelling, echt genieten”.
Een stuk dat in elk geval nog even zal nazinderen.

Nachtasiel

... is onze voorstelling
op tournee vertrokken. Na vier voorstellingen
in Kortrijk reizen onze acteurs nu het land
rond tot half december. Op vrijdag 17 en
zaterdag 18 november passeert de karavaan
nog even in Kortrijk. In plaats van onze
gewone inleiding kan je dan naar een
Gesprekscafé over armoede komen (zie blz. 3).

herfstvakantiekamp

... hebben we met ons jaarlijkse
de herfst
op gang getrokken. Twaalf enthousiastelingen van 17 en 18 jaar leefden zich
een week lang uit onder het creatieve oog van regisseur Hannes Reckelbus.
Op zondag 19 november is het trouwens Kunstendag voor kinderen en
organiseren we twee gratis theaterworkshops voor kinderen tussen 8 en 12.
Een ideale voorproever op onze kampen. Inschrijven kan op www.antigone.be
... gaan we met de mensen van onze sociaal-artistieke werking
op prospectie naar La Louvière eind november.
Fréderique Lecomte speelt daar de voorstelling
met haar groep vaste acteurs en de plaatselijke equipe.
Onze deelnemers zullen voor het eerst zien waaraan
ze een paar weken later zelf mogen mee smeden.
Meer over die voorstelling lees je
op blz. 7 van dit magazine.

A vos scalps

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

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 DigitalMind.

vormgeving:
Dooreman
tekeningen:
Nicolas Marichal
v.u.: Nancy Vanoverbeke
Rekollettenstraat 20
8500 Kortrijk

