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The Times They
Beste lezer,

Vreemde tijden niet? Ik die de zevenmijls
laarzen van Jos Verbist zal dragen en de
nieuwe directeur word van een prachtig
theaterhuis als Antigone. Het Pentagon
dat beelden laat zien (die weliswaar al een
jaar of tien online circuleerden) van een
sensationele ufo-achtervolging. Met z’n
allen met stomheid geslagen door het om
de hoek loerende coronavirus. 2020 lijkt
een overhaaste afstudeerfilm waar men
maar niet wist welke ramp te kiezen.
Maar eerst een zucht.
Aan alle getroffenen door het virus. Hoe hard
heb ik mij geërgerd aan de berichtgeving
waarin de oudste generaties bestempeld
werden als “de zwakkeren” van de samen
leving. Ik weet het: fysiek benadeeld door
hun leeftijd. I get it. Maar hun overlijden
betekent ook het verlies van belangrijke
stemmen. Stemmen die ons vertelden hoe
stom we vroeger waren, en dat we niet

dezelfde fouten mochten maken. Dat we
nu we nog jong zijn het leven bij de horens
moeten pakken. Hoe f*ck!ng ongrijpbaar
die horens vandaag ook mogen zijn.
Stemmen die ons hintten naar een tijd waar
alles trager was, en dat we dat ook eens
moesten proberen. Monumenten met
verhalen zijn het, die we verloren.
Wat ons helaas helemaal niet vreemd is, is
die andere pandemie. Die zelfs een beer van
een man als George Floyd de baas kon en
ons ondertussen al jaren teistert, met dat
ene verschil dat het dezer dagen gemakkelijk
kan worden gefilmd.
#Icantbreathe
Laten we in naam van al diegenen die tever
geefs naar adem hapten zélf diep inademen
en stilstaan bij hoe het anders moet. Dit
betekent dat we kritisch moeten zijn tegen
over de wereld waarin we met zijn allen leven.
Dat we de zere wonden van de samenleving
moeten kunnen tonen zonder ook maar één
iemand die haar toebehoort te vergeten.
We leven in een erg turbulente tijd. Conti
nenten lopen over. Gelukzoekers staan aan
de deuren (of muren) van Europa — als ze niet
de dood vonden en aan onze stranden aan
spoelden. Men zou kunnen zeggen dat turbu
lentie komt en gaat. Daar geloof ik echter
niet in. We kampen met nieuwe problemen
zoals de klimaatopwarming, de almaar com
plexer wordende religieuze conflicten, het
internet als een doos van Pandora die ons
met onmetelijke, ongefilterde informatie
overspoelt, en fascistische ideologieën met
tentakels over de hele wereld.
Het is een moeilijke opgave om tegenover
al die negativiteit een overstemmende dosis
aan hoop te ontwikkelen. De kracht van
pessimisme wordt daarbij vaak onderschat.
Pessimisme zorgt ervoor dat we dingen
kritisch onder de loep nemen. Het zet ons
in beweging om te handelen. Het maakt
dat we massaal spijbelen voor oplossingen
voor ons klimaat, dat we woeste zeeën
overvaren op zoek naar een nieuw begin
of met duizenden COVID-19 trotseren
omdat we in gelijke rechten geloven.

Are a-Changin’
Theater Antigone beslist om in deze zeer
onzekere tijden van social distancing toch
een seizoensbrochure te drukken, met
voorstellingen waarvan we oprecht denken
dat ze een verschil kunnen maken. We
bouwen speciaal voor deze artiesten en
ons publiek een ‘safe/brave space’-tribune.
Volledig op maat. Met de regelgeving in
acht genomen en met zorg voor ieders
gezondheid.
Theater laat ons toe om het tempo naar
beneden te halen. Het tempo van het leven,
of van een vraag of een politiek-filosofisch
standpunt. Als theater erin slaagt de boel
even te vertragen, dan is dat voor mij al
genoeg. Als je als toeschouwer kijkt
naar een figuur op scène die je misschien
gisteren nog zomaar voorbijliep op straat,
maar waar je nu niet omheen kunt. Als er
een gesprek gevoerd wordt tussen mensen
van wie we ten onrechte denken dat ze niet
met elkaar kùnnen praten. Er zit zeker een
dosis micropolitiek in theater, die niet zozeer
de bedoeling heeft om een politiek systeem
te vormen, maar zeker wel de kracht om een
brug te slaan tussen mensen. Tussen speler
en toeschouwer. Tussen toeschouwers
onderling.
Ik zie theater als een onderdeel van het leven,
in slow motion.
Het is het vertragen van het leven,
maar dan met humor, dans, muziek en bittere ernst.
Het is tijd nemen om diep in te ademen
en stil te staan bij hoe het anders kan.

Welkom
Bienvenue
Welcome
Boyei bolamu
Haider Al-Timimi

(...) de onvoorwaardelijke zorg voor anderen
— lees: wat die ook kost — is de prijs voor
het vertrouwen. Zodra een bedrag aan een
leven wordt gehecht, ontstaat een voor
waarde op het recht op leven, met name:
onder die kosten blijven. Toch is die prijs
steeds een rekenfout. Wat in dat saldo niet
wordt meegerekend, is het verlies in ver
trouwen van de hele groep. (...) Weinig
collectieve belevingen zijn potentieel zo
dragend en vitaliserend voor het maat
schappelijke leven als het ordewoord
‘leave no one behind’.
Ariane Bazan, professor klinische
psychologie — De Standaard, 23 april 2020

De uitbraak van het coronavirus dit voorjaar maakte een abrupt einde aan ons theaterseizoen.
Om de gemiste theatertijd enigszins te compenseren, doen we eind augustus een inhaalbeweging.
Welkom op ons volledig coronaproof Leave no one behind-festival.

Leave no one
behind-festival
Luanda Casella

Een verhalende
performance
over bedrog en
een lezing over
verhalen vertellen

Short
of lying
In deze theatrale TED-talk fileert Luanda
Casella spitsvondig de kracht van verhalen,
om de werkelijkheid te kaderen en te mani
puleren. Ze legt de verschillende mecha
nismen van misleiding bloot en creëert
een speelse spanning tussen bedrog en
bewustwording. Short of lying situeert
zich in de conflictueuze wereld van online
publishing die zich sinds de jaren ’90 het
verhalend denken en de storytelling toeeigende om de neoliberale logica te dienen.
Short of lying werd geselecteerd
voor het TheaterFestival 2019.
regie, concept en performance
Luanda Casella
dramaturgie
Sébastien Hendrickx
met de steun van Workspace Brussels,
WP Zimmer, CAMPO, De Grote Post,
WIPCOOP, KASK, VERBO/Galeria Vermelho,
Stad Gent, de Vlaamse Overheid
Engelstalige voorstelling
In Theater Antigone
donderdag 27 augustus om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Short of lying in de pers
“Short of lying is tegelijkertijd informerend
en entertainend, ontspannend en confron
terend, bevestigend en vernieuwend. Een
voorstelling die de magie van het verhalen
onthult en tegelijkertijd in stand houdt.”
— Concertnews

(knock on wood…)
Foto’s © Maarten Geukens
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Een ode aan alle
vondelingen die
ooit hebben geleefd,
aan de verbeelding
en de nieuwsgierigheid
naar onze
oorsprong

Mia
Kermis
Vlakbij het huis van Stefanie Claes is een
vondelingenschuif. Het is een plek die haar
mateloos fascineert en die ze probeert te
begrijpen. Het beeld van een pasgeboren
kind dat werd losgemaakt van zijn/haar
wortels leek haar een begin voor een be
langrijk verhaal. Doorheen haar zoektocht
kwam ze terecht bij oude stadsarchieven
en daarin vond ze de zin ‘een vondeling
heeft strikt genomen geen verleden’.
Maar iedereen komt toch ergens vandaan?
Van welke betekenis is dat verleden voor
onszelf en voor de toekomst?
Aan de hand van een leger zelfgemaakte
poppen en tekeningen vertelt Stefanie
het beeldende woordeloze verhaal van Mia
Kermis, een kind dat opgroeit en op zoek
gaat naar haar eigen begin om zo te kunnen
groeien. Het resultaat is een intieme minia
tuurvoorstelling voor volwassenen waarbij
kinderen welkom zijn.

Mia Kermis in de pers
“Niet alleen dit poëtische woordeloze
verhaaltje kruipt onder je vel, ook de
bloedmooie en de delicate manier waarop
Claes haar universum tot leven wekt. (...)
Mia Kermis toont hoe de magie van theater
in zijn dubbele bewustzijn ligt: niets mooier
dan kijken naar de machinerie achter de
fantasiewereld om er vervolgens helemaal
in mee te stappen.” — De Standaard

concept, ontwerp en spel
Stefanie Claes
feedback en dramaturgie
Simon Allemeersch, Barbara Claes,
Sofie Van der Linden
met de steun van Vooruit, KAAP

(maybe…)

In Theater Antigone
vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus
om 18.30u.

Beeld © Sarah Yu Zeebroek

Studio
Shehrazade

Foto © Bart Grietens

Kloppend Hert

Stel dat er een zwart gat is waar we ons aan
het alziend oog van de publieke opinie, van
de maatschappij en haar moraal kunnen ont
trekken en ongeremd onszelf kunnen zijn,
afgepeld van uniformen, codes en predes
tinatie. Vrij om te zijn, om lief te hebben, om
de significant other daadwerkelijk te ont
moeten. Studio Shehrazade is zo’n plek.
Daar vinden twee mannen, een Ghanees
en een Irakees mekaar. Daar sneuvelen de
taboes die hen weerhielden. What happens
in the Box, stays in the Box. Alleen hun
mentale foto’s zijn hun stille getuigen. De
acteurs/dansers sarren de begrenzing van
hun vrijheid. Hoe beangstigend zijn hun
wildste dromen? Hoe diep is hun verlangen
nu dat tastbaar wordt? Hoe ver of hoe dicht
bij geraken ze bij de ander? Hoe groot is de
druk van de buitenwereld die hen opwacht
en de angst voor de enige getuige van hun
In Theater Antigone
vrijdag 28 augustus om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Studio Shehrazade is een dans- en theater
voorstelling, geïnspireerd op het werk van
de Libanese (archief)kunstenaar Akram
Zaatari. Hij ontsloot de collectie van foto
graaf Hashem El Madani die in Beirut een
discrete fotostudio runde, waar mensen hun
ware aard en geheime fantasieën in beeld
lieten brengen. For their eyes only.
Studio Shehrazade wil nooit in een stereo
tiepe benadering van het thema vervallen,
maar op een eenvoudige gevoelsmatige
manier de issues blootleggen die we met
genderdifferentiatie hebben. De voorstelling
tast de grenzen af van de perceptie die som
mige culturen hebben op homoseksualiteit
en de fobie en daaruit volgende gruweldaden
in specifiek het Midden-Oosten en sommige
Afrikaanse landen aan de kaak stellen.
regie Haider Al-Timimi
Studio Shehrazade werd
spel Gorges Ocloo,
geselecteerd voor het
Haider Al-Timimi
TheaterFestival 2019.
choreografie
Georgina Del Carmen Theunissen

(touchons du bois...)

Traumafestival
We sluiten ons festival af
met een bijzonder eindwerk
van het nieuwe gezelschap
Traumafestival. Uit de RITCS-stal
zakken de spelers van de masteropleiding af naar Theater Antigone.
Zij brengen Paragypsiet, een tragikomische voorstelling die ze maakten
met regisseur Gökhan Girginol.

Een rauwe
tragikomedie over
de parasiterende
onmens die
niet zonder
de ander kan

Paragypsiet
Na deze coronatijden is het misschien niet
slecht om terug te denken aan hoe we het
vroeger deden. Wat was theater vroeger?
Wat is het nu? Als beginnend gezelschap
willen we daar met een kritische blik naar
kijken. Voor wie brengen we theater?
Enkel voor de “intellectuele” man of vrouw?
Of juist voor mensen uit gevangenissen
of woonwagenkampen?
We dromen ervan na deze tijden een familie te creëren waarin we over die zaken kunnen spreken en ermee aan de slag gaan. Maar
we willen het ook hebben over de banale
dingen in het leven. Zijn de banale dingen al
niet complex genoeg? En worden sommige
dingen banaal genoemd omdat de mens niet
weet hoe ermee om te gaan of omdat ze te
pijnlijk zijn of gewoon gênant? Wat is opper
vlakkig en wat is diepgang? Is een tent die
verplaatst wordt minder waard dan een grote
zaal waar 800 mensen zetelen per avond?
De droom is het zoeken naar vrijheid
binnen het maken en spelen. Echte vrijheid,
geen gemaakte vrijheid. Het zoeken ook naar
hoe we met onze mensen vrij en open kunnen
zijn. Tijdens deze tijden leren we hoe belang
rijk vrijheid en een open ‘familie’ zijn. Hope
lijk kunnen we snel terug een familie zijn!
Yanu Walter Schepens

“Wie of wat zijn in onze maatschappij de
parasieten zoals Marius Von Mayenburg ze
beschreef in zijn theatertekst Parasieten?”
Paragypsiet schetst een rauwe wereld
waarin mensen en structuren de ander
kleineren en hen naar de rand van de maat
schappij schuiven, terwijl ze zelf niet zonder
de zorg van die ander kunnen.
Paragypsiet is een levensechte paradox
waar mensen zich verhullen in zelfmede
lijden, maar niet in staat zijn om de ander lief
te hebben. Alle personages kwijnen weg in
individualiteit. Terwijl de acteurs fragmenten
uit Parasieten spelen, wordt het des te dui
delijker hoe zelfs het theatercollectief onder
ling parasiteert en door hogere structuren
geparasiteerd wordt. Iedereen drijft en
wordt gedreven tot ultieme waanzin.
Paragypsiet is een tragikomische hyper
bool die krast tot in de zwakke plek van
de samenleving. Traumafestival vertolkt
de voorstelling in een setting die iets weg
heeft van een circus, zigeunerkamp en
een theater in één.
regie Gökhan Girginol
spel Yanu Schepens,
Winne Verbrugghe,
Ali Can Unal

In Theater Antigone, zaterdag 29 augustus om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling kan je naar een gratis inleiding.

(hout vasthouden...)

(...) we zijn allemaal getekend door
duizend-en-een aanrakingen. Ze maken
de zin van ons leven uit. Van de schoot
van je grootmoeder over het handjeklap
op het sportterrein tot het bemoedigende
schouderklopje, aanrakingen zijn een
levensader en maken ons tot wie we zijn.
In dat kader schreef eind vorige eeuw
de Franse filosoof Jacques Derrida over
de mens als een gecontamineerd wezen.
Hij bedoelde: we worden onvermijdelijk
aangeraakt — besmet — door iets anders
dan onszelf. Die stelling krijgt in het licht

van de pandemie een nieuwe dimensie,
maar de facto klopt ze uiteraard: zodra we
leven, kleeft de wereld aan ons lijf en nooit
verwerven we de volledige controle erover.
Dat laatste hoeft ook niet, want de meeste
contaminaties vormen geen bedreiging.
Integendeel, dankzij contact met de buiten
wereld bouw je een immuunsysteem op.
Met bescherming alleen kom je er dus niet.
Geen leven zonder blootstelling.
Ignaas Devisch, professor in
de medische filosofie en ethiek
— De Standaard, 28 april 2020

(toitoitoi…)

Maquettes en foto’s: © Geert Vandewalle

Theater Antigone
contamineert
Zonder contaminatie geen samenleving,
geen cultuur en al zeker geen theater. Meer
dan ooit is ons lot met elkaar verbonden.
We willen elkaar en ons publiek blijven
contamineren. Besmetten met ideeën,
dromen, meningen, hoop, warmte. Het
fysieke samenkomen is daarbij essentieel.
Omdat dat voorlopig niet meer kan zoals
we het gewoon waren, werken we deze
zomer een nieuwe zaalopstelling uit, waarin
we voorstellingen kunnen presenteren én
je er in alle veiligheid naar laten kijken.
Zodat we elkaar snel weer in alle veiligheid
kunnen aansteken.

Pitcho Womba Konga/SKINFAMA, ARSENAAL/LAZARUS en KVS

Kuzikiliza

“Onze onafhankelijkheid
is een beslissende stap op
weg naar de
bevrijding van
alle mensen”
concept, creatie en performance
Pitcho Womba Konga
cocreatie en coperformance
Karim Kalonji,
(op
Joost Maaskant
regie
Mike Van Alfen
in samenwerking met
Kultuurfaktorij Monty, De school
van Gaasbeek, Pianofabriek | Citylab
en Mestizo Arts Festival
met de steun van VGC Brussel,
Provincie Antwerpen, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Kuzikiliza — “zich laten horen” in het Swahili —
is een meertalige, interdisciplinaire voorstelling
die communicatie en haar mechanismes doet
wankelen. Het vertrekpunt van Pitcho Womba
Konga is de toespraak van Patrice Lumumba
bij de onafhankelijkheid van Congo op 30 juni
1960 — een speech die tot op vandaag actueel is.
Want schuilt achter de onafhankelijkheid van
een land niet de ontvoogding van een heel
volk, en achter de ontvoogding van een volk
niet de onafhankelijkheid van ieder mens? Hoe
verzoenen we heden en verleden terwijl het
dekolonisatieproces nog volop aan de gang is?
Pitcho Womba Konga, bedenker en maker
van Kuzikiliza, wordt op het podium bijgestaan door Joost Maaskant en Karim Kalonji.
Samen proberen ze hun publiek te overtuigen
van de noodzaak van hun boodschap. Een
boodschap die in een tijd van verdeeldheid
en angst gevoelig is aan verschillende inter
pretaties en conclusies. Een boodschap die
gedeeltelijk en/of misschien zelfs opzettelijk
verborgen werd gehouden in de (Belgische)
geschiedenislessen.
Kuzikiliza in de pers
“Rapper Pitcho Womba Konga scheert
hoge toppen met dit theaterdebuut. (...) Dat
Karim Kalonji’s dans en Joost Maaskants
geluidskunst een lust voor oog en oor zijn,
maakt het geheel er bovendien alleen
maar krachtiger op.” — De Morgen

hoop van zegen…)

In Theater Antigone
zaterdag 12 september om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.
Foto’s © Stef Depover

© Stefanie Claes

Theater Antigone

(Insjallah!)

Soms fantaseer ik dat mijn vader
niet mijn echte vader is.
Als kind verzon ik hele scenario’s over
hoe mijn vader verongelukt, gevlucht
of ontvoerd was en dan vervangen was
door een andere man.
Hebt gij daar nog nooit over nagedacht?
Eerlijk?
Ik weet wel dat mijn vader mijn vader is
maar toch.
Het is makkelijker om dat zo te denken.
Het zou in ieder geval een hoop verklaren.
Mijn dochter… tja.
Dan denk ik dat ik haar begrijp
maar dan glipt ze zo weer uit m’n handen.
FLOEP!
Hebt gij nooit getwijfeld?
Eerlijk hé.
Soms denk ik daaraan.
Dat mijn dochter niet mijn dochter is.
Ik weet het wel dat ze mijn dochter is,
dat weet ik wel.
Het is makkelijker om dat zo te denken.
Het zou in ieder geval een hoop verklaren.
In de beeldende voorstelling Paling vangt
theatermaker Michaël Vandewalle de bijzondere, soms stuntelige relatie tussen een
vader en een dochter. Op tragikomische
wijze zoeken de twee toenadering.
Vaak zoekend, soms botsend en soms
als een vis in het water.

Paling

Een tragikomische
voorstelling over
de stuntelige
relatie tussen
een vader en
een dochter
regie Michaël Vandewalle
spel Joke Emmers,
Jos Verbist
tekst Stefanie Claes
met de steun van de taxshelter van
de Belgische Federale Overheid
In Theater Antigone
donderdag 15 oktober om 20.15u.
(première)
vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober en
zaterdag 12 december om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.
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Stukken
van
mensen
Vier avonden
een compleet
andere
voorstelling,
de dag zelf
bedacht door
een bende
topacteurs

Stukken van mensen is een onvoorbereid,
onvoorspelbaar, onherstelbaar, onont
koombaar, onbetaalbaar, onovertroffen,
onpartijdig, ontbijtspek, onafgebroken,
ongebruikelijk, ondertiteld, ontwapenend,
ontroerend toneelfeestje dat draait om
ongebreideld plezier. Met ontelbare onder
betaalde gastacteurs!
Elke avond een nieuwe voorstelling,
gespeeld met het blad in de hand of met
autocue in de ooghoek, waarbij geput
wordt uit 1000 jaar toneel-, 100 jaar filmen 10 minuten gedichtenliteratuur.
De Lazarussen bieden, als bedenkers,
als masters of ceremony en als acteurs,
uiteenlopende gastspelers en reeds ont
dekte en nog onontdekte schrijvers een
podium. Op zoek naar een volstrekt eigen
‘canon’ waarin taal- noch landsgrenzen
een rol spelen.
Stukken van mensen is een staalkaart
van inhouden en mensen, een avond waarop
spelers even vaak uit hun rol vallen als erin
zitten, een doorsnede van wat theater was,
is en kan zijn. Doorzichtig, licht, kwetsbaar.
En zonder pretentie.

van en met
Stefan Gota,
Geert Van Rampelberg,
Lisah Adeaga,
Aminata Demba,
Lien Thys,
Alican Unal,
Jeroen Van der Ven,
Aïcha Cissé,
Sachli Gholamalized,
Sofie Palmers,
Katarina Antunovic,
Patrick Swayze,
Joris Van den Brande,
Koen de Graeve
met steun van de
taxshelter van de
Belgische Federale
Overheid
coproductie
Perpodium
In de foyer van
Theater Antigone (a we
woensdag 28,
donderdag 29,
vrijdag 30 en
zaterdag 31 oktober
om 20.15u.
Voor deze voorstelling
is er geen inleiding.

Beeld © Günther Lesage

buzze ein…)

Een van de meest gebruikte woorden in deze
coronatijd is ‘koffiedik’. Het is koffiedik kijken
hoe alles zal evolueren, het is koffiedik kijken
hoe onze wereld eruit zal zien na corona.
De uitdrukking is afkomstig uit de wereld
van de waarzeggerij en is een praktijk die
al heel oud is. Waarzeggers gebruikten het
koffiedik om iemands toekomst te voorspel
len. De persoon in kwestie kreeg een kopje
Turkse koffie (of thee), en aan de hand van
het achtergebleven koffiedik deed de waar
zegster een voorspelling.
Tegenwoordig bekijkt men tasseografie,
want zo heet die vorm van waarzeggerij
die nog steeds wordt toegepast, met veel
scepsis. De waarzegster kan de cliënt na
melijk al tijdens het drinken van de koffie
uithoren en daarna datgene zeggen wat de
klant fijn in de oren klinkt.
Als ik zelf een waarzegger was, en ex
treem begaafd in het koffiedik kijken, dan
was mijn ideale wereld na corona een wereld
waar zorg op de eerste plaats staat, en eco
nomische groei een groot aantal trappen
lager. Zorg voor de daklozen, de vluchte
lingen, voor mensen die amper voor zichzelf
kunnen zorgen. Een wereld waar alles trager
gaat, mag gaan, en dat wordt niet erg be
vonden. Een wereld waarin iedereen van
thuis uit kan werken in beroepen die zich
daartoe lenen. Een wereld waarin de werk
gever de werknemer vertrouwt. Een wereld
waarin iedereen gelijke lonen krijgt.

Een wereld waarin elke burger maximaal één
keer per jaar het vliegtuig op mag. Waardoor
de koolstofuitstoot verlaagt en de natuur
herleeft. Waar aandacht is voor elkaar en
vrede. Waar kunst en cultuur de waardering
krijgen die ze verdienen. Een wereld waarin
mensen die sterven met vreugde kunnen
terugkijken op hun leven. En niet zeggen:
“Ik ben zo blij dat mijn koopkracht vanaf
2011 is gestegen”, maar “ik voel me gelukkig
omdat ik alle liefde die ik in mij had heb ge
geven aan hen die ik liefhad, en zelfs aan
diegenen die ik misschien minder liefhad.”
Een wereld waar we elkaar terug kunnen
vastnemen, omhelzen en kussen. Want dat
is misschien nog wat we het hardste missen:
lijfelijk contact met andere stervelingen.
Mocht ik een waarzegger zijn die over
een extra magische kracht beschikte en
met ultrakleine deeltjes van maximum 300
nanometer kon communiceren, dan zou ik,
in overleg met het virus, zeggen: “COVID-19,
het is goed geweest. Je hebt de hele aardbol mogen verkennen, je hebt veel mensen
intens veel verdriet, pijn en leed bezorgd,
je hebt ook de lucht gezuiverd en de mens
doen stilstaan, maar nu houden we ermee
op. We nemen je lessen mee in de toekomst,
en beloven anders te gaan leven. Tot zo lang
hoef je niet terug te komen.”
Maar of dat zal lukken, dat is natuurlijk
koffiedik kijken.
Günther Lesage

Theater Antigone en Theater Artemis

Een bitterzoete
voorstelling
over sociale
ongelijkheid,
van de makers
van Bekdichtzitstil
8+
regie en tekst
Raven Ruëll, Jan Sobrie
van en met
Dries Notelteirs, Sophie Warnant, Stijn Demuynck

Woestzoeker
Foto © Kurt van der Elst

Op een dag kwam ik thuis en waren mijn ouders weg.
Het is te zeggen, zij waren gekrompen en alles rondom hen leek plots gigantisch.
Ik begreep het niet.
Mijn pa zat op de rand van een bloempot en mijn ma was verdwaald in het tapijt.
En toen was het hek van de dam.
Woestzoeker is een bitterzoete, maar vro
lijke, van de pot gerukte voorstelling over
hoe een groeiende sociale ongelijkheid ook
het onderwijs aantast. Twee woeste zoekers
trekken hartstochtelijk ten strijde tegen een
vijand waarvan iedereen zegt dat hij niet te
kloppen is: armoede.
Na het hyperkinetische Bekdichtzitstil
(2014) schrijven Raven Ruëll en Jan Sobrie
opnieuw een lofzang op het roekeloze
en losbandige kind dat anders is. Sophie
Warnant en Dries Notelteirs spelen twee
kinderen die elkaar vinden in eenzelfde
situatie. Met (geïmproviseerde) instru
menten brengen Keimpe De Jong en Arend
Niks een soundscape live op de scène.
Woestzoeker is een voorstelling van
Theater Antigone en Theater Artemis over
verwoed tegen de stroom in zwemmen.
Want tegen de stroom in heeft wel degelijk zin.
In Theater Antigone
zaterdag 14 november om 18.00u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Woestzoeker in de pers
“De grootste troef van Woestzoeker is
de speelse, gelaagde tekst. De precieze
regie van Raven Ruëll slaagt erin om
de karakters van Sammy en Ebenezer
in tedere, humoristische tinten te
schilderen.” — Theaterkrant
“Woestzoeker kiest een eenduidige
richting. In het goed gedoseerde verhaal loopt de toenadering van de twee
jongeren parallel met hun sociale strijd.
Humor en fantasie geven Woestzoeker
een eigen smoel.”
— De Standaard

(misschien…)

Kloppend Hert, BRONKS, Theater Antigone, Vooruit

regie Haider Al-Timimi
spel Dipika Singh,
Haider Al-Timimi
dramaturgie
Bart Capelle

Een Belgisch-Iraakse architect wordt uit
genodigd 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 stop
pen. Niet voor ze een aantal antwoorden
hebben gevonden. Waarom wil een land
in oorlog de hoogste toren ter wereld over
treffen? Kan je beter bouwen op een funda
ment van geschiedenis of op braakliggende
grond? Waarom ruimt het Gravensteen in
Gent geen plaats voor sociale woningen?
En als Palmyra wordt vernield door funda
mentalisten, zijn onze tranen dan voor de
mensen, of voor de monumenten?

(who knows…)

Utopera in de pers

Wat is
meer waard:
kunst of een
mensenleven?
Utopera is een poëtische voorstelling
waarin muziek, zang, beweging en ensce
nering de hoofdrol spelen. Haider Al-Timimi
en Dipika Singh geven een stem aan stenen,
aan de ruïnes die normaal gezien zwijgen.

Utopera

In Theater Antigone
woensdag 25 november om 20.15u. 	
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

“Al-Timimi vat de hele wereld samen en
weet de veelomvattende condensatie
van zijn utopische betoog vorm te geven
door zich te concentreren op de poging.
Stenen spreken doorgaans niet, maar ik
heb ze in Utopera zeker horen stamelen.”
— Theaterkrant
“Een bijzonder staaltje van geraakte schoonheid.”
— De Standaard

Foto’s © Bart Grietens

Muziektheater De Kolonie

Een explosief
theaterconcert
waarin Bruno
Vanden Broecke
een man is
met een missie

De Woordenaar is een explosief theater
concert waarin Bruno Vanden Broecke
een man is met een missie. Een lichtend
voorbeeld om te volgen. Wat hij te bieden
heeft, is niets minder dan een handleiding
voor het leven. Omsingeld door drie top
muzikanten en een dertigtal instrumenten
duikt hij onder in het leven van alledag,
in jouw leven, zoals het is of zoals je
dacht dat het was. Improvisaties maken
van elke voorstelling een ander, uniek
muziektheaterfeest.

De
Woordenaar
Foto © Jan Marchand Photography

In Theater Antigone
donderdag 3 december om 20.15u. 	
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

tekst, spel en concept
Bruno Vanden Broecke
livemuziek
Bo Spaenc,
Pol Vanfleteren,
Johan Vandendriessche,
Dante Verspaendonck of
Amber Meert
met steun van de Vlaamse
Gemeenschap, cultuurcentrum
Berchem, de taxshelter van de
Belgische Federale overheid,
Gallop Tax shelter

(que sera sera…)

Een man komt op. Als de zon. Hij is al opgewarmd.
Hij straalt. Hij lacht naar de mensen.
Hij lacht naar de instrumenten om zich heen.
Hij aait een orgeltje. Hij schraapt zijn keel.
“Mensenlief! Goeienavond! Deze avond is
een mooie avond. Bijzonder en wonderlijk.
Want vanavond breng ik u thuis!
Wat de wetten niet kunnen regelen, regelen
we hier. Wat te alledaags is voor mij en voor u,
doorbreken we nu. Met, hoe anders, een
verhaal over liefde en verlies. Over de mens dus.
Dat volgevochten wezen, dat leeggeliefde dier.
Dat zoekertje in de gazet van het bestaan.
Morgen draaien we er de patattenschillen in.
Ik begin.”
De man doet zijn mond open.
Er komt muziek uit.

tg STAN en Maatschappij Discordia

Eg er vinden,
ik ben
de
wind
Een vrolijke,
maar wanhopige
dialoog over eenzaamheid
en verbondenheid
van en met
Damiaan De Schrijver,
Matthias de Koning
naar Jon Fosse

Twee mannen zonder naam, simpel aan
geduid als de Een en de Ander, ontmoeten
elkaar weer na jaren nadat een van hen
vertrok. Ze zitten samen in een denk
beeldige zeilboot op een tocht over de
oceaan. Hun handeling is bedacht, ver
zonnen, en moet niet uitgevoerd worden
maar denkbeeldig blijven.
Damiaan De Schrijver en Matthias de
Koning verkennen thema’s als eenzaamheid, identiteit en verlies in deze intieme,
poëtische voorstelling. Ze brengen een
melancholische dialoog tussen twee man
nen die meanderen tussen eenzaamheid
en verbondenheid.
De voorstelling werd geselecteerd
door het TheaterFestival als een van de
meest toonaangevende voorstellingen
van het theaterseizoen 2018-2019.

Eg er vinden, ik ben de wind in de pers
“Voorstellingen als Ik ben de wind (...)
verrijken de toneelspeelkunst en zouden
het ijkpunt moeten zijn van alle theater. De
eenvoud is echter een verraderlijke; erachter
schuilt een oneindig rijke zeggingskracht
en theatrale spanning.” — Theaterkrant
“De extreem onopgesmukte vorm die de
makers aan de tekst hebben gegeven past
uitstekend bij het thema. (...) De chemie
tussen de acteurs, die elkaar al decennialang van tegenspel voorzien, zorgt ervoor
dat ook de vriendschap tussen de twee
mannen gelaagd voelt.” — NRC

In Theater Antigone
woensdag 16 december om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Tijdens corona creatief met krantenkoppen
Na corona blijven de VS dominant
tegen wil en dank
Na corona hebben we centrale banken
met landen eromheen
Na corona weer losse handjes
Na corona misschien wat mutaties
in de geesten
Na corona is R is 2
Na corona komt er wel weer iets anders
Na corona zijn we er bijna
Damiaan De Schrijver

Foto © Tim Wouters

(wishful thinking…)

Na veertig jaar van neoliberale versnelling
is de race van het financiële kapitalisme
plotseling stilgevallen. Eén, twee, drie
maanden van mondiale lockdown, een lange
onderbreking van het productieproces en
van de mondiale circulatie van mensen en
goederen, een lange periode van afzonde
ring, de tragedie van de pandemie … dit alles
zal de kapitalistische dynamiek gaan door
breken op een manier die onherstelbaar en
onomkeerbaar kan zijn. De krachten die het
mondiale kapitaal op het politieke en finan
ciële niveau beheren proberen wanhopig de
economie te redden, door er enorme geld
bedragen in te pompen. Miljarden, miljarden
van miljarden … cijfers en bedragen die nu
‘niets’ meer lijken te betekenen. Plotseling
betekent geld niets meer, of heel weinig.
Waarom geef je geld aan een dood
lichaam? Kun je het lichaam van de mondiale economie een wederopleving doen
ondergaan door er geld in te injecteren? Dat
gaat niet. Het punt is dat zowel de aanbodals de vraagzijde immuun zijn voor monetaire
impulsen, omdat de inzinking niet het gevolg
is van financiële oorzaken (zoals in 2008),
maar van de verwoesting van lichamen, en
lichamen niets te maken hebben met finan
ciële impulsen. We passeren een drempel
die leidt naar een domein voorbij de cyclus
van arbeid-geld-en-consumptie.
Als het lichaam op een dag uit de be
perking van de quarantaine komt, zal het
probleem niet het opnieuw in evenwicht
brengen van de relatie tussen tijd, werk
en geld zijn, of het in evenwicht brengen
van schulden en aflossingen. De Europese
Unie is gebroken en verzwakt door haar
obsessie met schulden en balansen, maar
mensen gaan dood, ziekenhuizen komen
beademingsapparaten tekort, en artsen
worden overweldigd door vermoeidheid
en angst voor een infectie. Op dit moment
kan dit niet worden veranderd door geld,
want geld is niet het probleem. Het pro
bleem is: wat zijn onze concrete behoeften?
Wat is nuttig voor het menselijk leven, voor
de collectiviteit, voor een therapie?
Het nut van iets, lange tijd verdreven uit
het domein van de economie, is weer hele
maal terug, en het nuttige is nu koning.

Geld kan het vaccin niet kopen dat we niet
hebben, kan de mondkapjes niet kopen die
niet zijn geproduceerd, kan de intensive
care-units niet kopen die zijn vernietigd
door de neoliberale hervormingen van het
Europese gezondheidszorgstelsel. Nee,
geld kan niet kopen wat niet bestaat. Alleen
kennis, alleen intelligente arbeid kan kopen
wat niet bestaat.
Geld is nu dus onmachtig. Slechts sociale
solidariteit en wetenschappelijke kennis zijn
nog in leven en kunnen politiek sterk worden.
Dat is de reden dat ik denk dat we aan het
einde van de mondiale quarantaine niet
zullen terugkeren naar een ‘normale’ situatie.
Het ‘normale’ zal nooit meer terugkomen.
Wat na deze crisis zal gebeuren is nog niet
bepaald en is niet voorspelbaar.
(…)
De lucht is helder in deze dagen van quaran
taine en de atmosfeer is vrij van vervuilende
deeltjes, nu de fabrieken dicht zijn en de
autoʼs geen rondjes meer kunnen rijden.
Zullen we teruggaan naar de vervuilende
extractieve economie? Zullen we teruggaan
naar de normale gekte van verwoesting ten
behoeve van accumulatie, en van nutteloze
acceleratie terwille van handelswaarde?
Nee, we moeten voorwaarts gaan, naar de
creatie van een samenleving gebaseerd
op de productie van het nuttige.
Wat hebben we nu nodig? Nu, in het on
middellijke nu, hebben we een vaccin nodig
tegen de ziekte, hebben we mondkapjes
nodig, en hebben we intensive care-appa
ratuur nodig. En op de langere termijn heb
ben we voedsel, liefde en plezier nodig,
en een nieuwe cultuur van tederheid, soli
dariteit en soberheid.
Wat overblijft van de kapitalistische macht
zal proberen een techno-totalitair systeem
van controle aan de samenleving op te leggen
— dat ligt voor de hand. Maar er is ook een
alternatief: een samenleving vrij van de
dwang van accumulatie en economische
groei.
Franco ‘Bifo’ Berardi,
schrijver, filosoof en activist
— De Groene Amsterdammer,
18 april 2020

Het coronavirus is een röntgenfoto van
de kwetsbaarheid van onze wereld. (...)
Het is de gelegenheid bij uitstek om
terug te gaan naar de basis. Om bijvoorbeeld
terug te gaan naar voedselonafhankelijkheid
in Frankrijk. Of om naar een welvaartsstaat
te gaan, die verzòrgt, en ervoor waakt niet
af te drijven naar een autoritaire machtsstaat
en veralgemeende controle.
De traagheid terugvinden, ook. De band
met onze buren. De terugkeer van het leven:
we zien duidelijk dat het er niet om gaat het
leven te beschermen, maar het te herstellen,
het zijn plaats terug te geven. We krijgen
ook de kans om ons gezondheidssysteem
te herzien, en de manier waarop het onze
ouderen verzorgt. Alles moet herzien
worden. Het systeem van de woonzorg
centra is een industrieel proces, het is
verschrikkelijk. We moeten terug naar
warme, waardige systemen.

Zo moeten we ook onze verhouding tot
migranten herzien. Als we zien dat Portugal
de sans-papiers regulariseert zodat ze toe
gang tot de gezondheidszorg hebben, dan
merken we dat alles mogelijk is. Dat staat
nog los van het feit dat we hun vaardigheden en mankracht nodig zullen hebben
de komende maanden, om een fatsoenlijk
en waardig land herop te bouwen.
Er zijn in de collapsologie twee valkuilen
die vermeden dienen te worden. De eerste
is zeggen dat alles om zeep is, de tweede
is zeggen dat alles goed komt. We hebben
nood aan actieve optimisten en pessimisten,
die zich voorbereiden op de talloze schok
ken die eraan zitten te komen, en niet aan
passieve optimisten en pessimisten in
ontkenning.
Pablo Servigne, een van de pioniers van de
collapsologie — website France Inter, 4 april 2020
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Ik kan er niet tegen dat mensen applau
disseren voor de mensen in de zorg.
Velen van hen stemmen elk jaar voor de
hufters die bezuinigen en vergeten dat
(...) de regering miljarden euro’s uit de
gezondheidszorg haalde.
(...) Bedankt voor uw applaus, maar het
ziekenhuispersoneel werkt al jaren in
erbarmelijke omstandigheden en verpest
zijn gezondheid door zijn werk zo goed

mogelijk te doen. De volgende keer dat u
betogingen ziet om de gezondheidszorg
te herfinancieren: steun ons dan.
En als u weer gaat stemmen: denk dan
twee keer na!
Antoine Dumont, spoedarts
— Le Vif, 20 maart 2020

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.
Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.
Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.
Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.
And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.
Dylan Thomas, 1914-1953

Theater Antigone, Action Zoo Humain
“Te Europees” voor een zwarte maatschappij. “Te Afrikaans” voor een blanke identiteit.
Métisse brengt het verhaal van een witte
grootmoeder (Christa), haar dubbelbloed
dochter (Christine), diens witte vriend
(Werner) en haar zwarte kleindochter (Etouri).
De vier personages schommelen tussen
gezin en geschiedenis, tussen fictie en rea
liteit. Ze gaan elk op hun manier om met
een blijvend maatschappelijk probleem:
beeld(ver)vorming over verschillende huids
kleuren, culturen en hun vermenging. Welk
deel van hun identiteit en erfenis proberen
ze van zich af te werpen? Welke stereotypen
brengen ze in beweging, en welke houden
ze in stand?
Métisse is een tragikomische, muzikale
voorstelling over het existentiële vraagstuk
van ‘dubbelbloedkinderen’ sinds de jaren
‘60, toen ze als onwettige burgers massaal
op onbegrip stuitten — zowel in het blanke
Europa als in Zwart-Afrika. De inspiratiebron
voor de voorstelling is het verhaal van Ann
Van Vaerenberg, dochter van een zwarte
priester en een Belgische vrouw, en intussen
zelf moeder. Regisseur Tom Dupont laat
de perspectieven door elkaar vloeien van
drie generaties vrouwen, met telkens een
donkerdere huid, en legt op die manier een
stuk verborgen heden en verleden bloot.

Een verhaal
van drie
generaties
over de
verscheurde
positie van
een metiskind
regie en
tekst Tom Dupont
spel Kapinga Gysel,
Patricia Kargbo,
Lucas Van der Vegt,
Katelijne Verbeke
coproductie Perpodium
met de steun van de taxshelter van
de Belgische Federale Overheid en Cronos
Invest, Vlaams Fonds voor de Letteren
In Theater Antigone
vrijdag 8 en zaterdag 9 januari om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Foto © Kurt van der Elst

Métisse

(eventueel…)

Theater Antigone, RITCS en d e t h e a t e r m a k e r
“Ik wens u tienduizend levens toe.” Dat betekent Banzaï in het Chinees.
Theatermaker Gökhan Girginol raakte gefas
cineerd door de leefwereld van jongeren
tijdens workshops in verschillende scholen
in en rond Genk.
Wat bezielt hen? Wat drijft hen? Wat speelt
er in hun hoofden? Wat zijn hun verwach
tingen? Waarop hopen zij? Hebben ze hoop?
Wat zijn hun teleurstellingen? Waarom loopt
het soms fout? En is dat dan onomkeerbaar?
Onherroepelijk?
Aan de hand van gesprekken en interviews
met opvoeders, leraars en jongeren van ver
schillende afkomst kwam Banzaï tot stand.
Niet alleen de pijnlijke, maar zeker ook de po
sitieve verhalen krijgen een plek op de scène.
Gökhan maakt Banzaï in nauwe samenwerking
met Theater Antigone en Jos Verbist en werkt
met nieuw acteertalent van RITCS Brussel.
regie Gökhan Girginol
spel Leonie Buysse, Gilles Van Hecke,
Emma De Poot, Hussein Mahdi al-Khalidi
coaching Jos Verbist
In Theater Antigone
zaterdag 16 januari om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Foto © Kurt van der Elst

(fingers crossed…)

Grote
en kleine
verhalen
uit het
leven van
jongeren
Te midden van alles wat ons omringt blijven
wij, de dromers, lachen alsof er niets mis is.
Laten wij met zonnestralen een brug bouwen
die ons leidt naar kalmte, innerlijke rust en
verzoening met het universum.
Laten we vanuit deze kalmte een muur bouwen
van liefde en optimisme.
Deze muur schermt onze grootste vijand af,
de plaag die al onze dromen, ons gelach en
zelfs de zonnestralen kan doden zonder dat
we het beseffen: Angst.
Leef in liefde, want liefde is het medicijn
voor elke ziekte.
En angst is slechts een illusie die je zelf creëert.
Hussein Mahdi al-Khalidi

Banzaï

Theater Antigone en Kloppend Hert

Een herkenbare
voorstelling
tussen humor
en tragedie,
vertrekkend
vanuit het
machismo
in de
voetbalwereld

Tekening © Dooreman

De
Barbaren

Alles wat buiten een sportstadion nog
nauwelijks veroorloofd lijkt, tiert welig op en
naast het voetbalveld. Onverholen racisme,
machismo en homofobie, miljardentransfers
en globale corruptie worden nog steeds
onder de mat geveegd onder het motto:
“Voetbal verenigt mensen.”
In een stad als Glasgow stijgt het huis
houdelijk geweld tegen vrouwen met 30%
wanneer de Celtics en de Rangers tegen
elkaar spelen. Om de zoveel maanden krijgt
een Afrikaanse speler een bananenschil naar
zijn hoofd geslingerd. Na elk WK blijft de
organiserende stad achter met een finan
ciële put die vaak haar armste bewoners
treft. De Brits-Nigeriaanse profvoetballer
Justinus Soni Fashanu pleegt na zijn outing
als homo zelfmoord omdat hij de spreek
koren van het publiek tijdens de wedstrijden
niet meer aan kan.
Maar de bal blijft rollen.
In De Barbaren zie je vier geblesseerde
voetballers die een ploeg moeten vormen.
Om te winnen. Maar tegen wie? Zolang de
gemeenschappelijke tegenstrever uitblijft,
zijn zij elkaars vijand en is het ieder voor
zich. Ze vechten tegen vooroordelen,
smeken naar de gunst van het publiek
en van de yuppies met de portefeuilles.

Na Studio Shehrazade kiest Haider Al-Timimi
er opnieuw voor om alle facetten van een
taboe (deze keer: machismo in de voetbal
wereld) op een theatrale manier een plek te
geven op scène en een maatschappelijke
discussie open te breken. Als nieuwe
artistieke leider van Theater Antigone
werkt Haider met zijn voorganger Jos
Verbist en kiest daarnaast voor een diverse
ploeg mensen met wie hij een link heeft
als collega of docent.
concept
en regie Haider Al-Timimi
spel
Arber Aliaj,
Giovanni Baudonck,
Berthe Kilozo,
Atta Nasser,
Linda Lugtenborg,
Jos Verbist
dramaturgie
Bart Capelle
coproductie C-TAKT
In Theater Antigone
donderdag 4 maart om 20.15u. (première)
vrijdag 5 en zaterdag 6 maart om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

(si dieu le veut…)

Kunstenwerkplaats Pianofabriek
Aurelie Di Marino nodigt Ahilan Ratnamohan, Benjamin Op de Beeck, Nona Buhrs,
Farbod Fathinejadfard en Kaat Arnaert uit
om het filmscript If There Weren’t Any
Blacks You’d Have To Invent Them van
Johnny Speight naar de scène te vertalen.
De vijf acteurs vertalen de visie op racisme
en identiteit uit de woelige jaren ’60 naar
het nu.
Met de bewerking van die ogenschijnlijk achterhaalde film, stelt ze een belangrijke hedendaagse paradox aan de kaak.
Di Marino plaatst de medeplichtigheid
van de samenleving aan openlijk geweld
— dat vaak genegeerd of ontkend wordt —
naast het onbewust sluimerend schuld
gevoel van het individu. Ze stelt vragen
als: Is het verlangen naar segregatie een
inherent menselijk kenmerk? Hebben
we het vrijheidsdenken helemaal geïn
corporeerd? Wat is er veranderd en wat
hetzelfde gebleven?
If there weren’t any blacks you’d have
to invent them speelt specifiek met de
erkenning van de onrechtvaardigheid
van de blanke machtsstructuur in de
samenleving en het feit dat men diezelfde
machtsstructuren gebruikt om de eigen
positie te bevorderen. Wie zet zijn masker
op en speelt welke rol? Klopt er nog een
menselijk hart achter het masker dat we
opzetten in de samenleving?

Vijf acteurs
vertalen de visie
op racisme en
identiteit uit
de mythische
jaren ’60
naar het nu
concept en performance
Aurelie Di Marino, Farbod
Fathinejadfard, Benjamin Op
de Beeck, Ahilan Ratnamohan,
Nona Buhrs, Kaat Arnaert
met de steun van de Vlaamse Overheid,
de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
Het Bos, Kunstencentrum BUDA
In Theater Antigone
donderdag 18 maart om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

If there
weren’t
any
blacks,
you’d
have
to
invent
them
(zet het in potlood…)

If there weren’t… in de pers
“Het juiste stuk op het juiste moment:
intelligent geënsceneerd en overtuigend
vertolkt. Laat deze voorstelling nog op vele
plekken spelen. Omdat onze patronen des
te gevaarlijker worden als ze blind blijven.
En omdat deze absurde creatie ze zichtbaar
maakt.” — Etcetera

© Renée Goethijn

Bij broos leven hoort broos denken,
en een bijbehorende taal. Ik hecht
— vergeef me mijn filosofische
gevoeligheid voor de taal — aan
het woordje ‘broos’. Waar ‘kwetsbaarheid’ de mogelijkheid van
‘onkwetsbaarheid’ openlaat,
zegt ‘broosheid’: je kunt niet
‘on-broos’ zijn.
Awee Prins, filosoof en schrijver
— Trouw, 19 januari 2019

De Warme Winkel

Hoe reik je
verder dan de
middelmatigheid
van het leven?

Vincent
Rietveld gaat
voor de
Louis
d’Or

concept, tekst en spel
Vincent Rietveld
tegenspel Kim Karssen, Mirthe Labree,
Lisa Schamlé, Rob Smorenberg,
David Westera
coproductie Grand Theatre Groningen
met de steun van Stichting Melanie,
Dioraphte, Lirafonds, Amsterdams Fonds
voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten

Vincent Rietveld gaat voor de Louis d’Or
in de pers
“Een even verrassende als ontregelende,
even spitsvondige als hilarische voorstelling.”
— Theaterkrant
“Serious business vermomd als hilarisch
entertainment.” — Dagblad van het Noorden

In Theater Antigone
maandag 22 en dinsdag 23 maart om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

(als alles goed gaat…)

Foto © Sofie Knijf

We worden geboren. We leven. We sterven.
We glijden of vechten langs de hoogteen dieptepunten. Als we inzoomen op ons
persoonlijk verhaal dan vinden we dat we
een levensloop hebben die het verfilmen
waard is met avonturen, twijfels en zwaar
bevochten ontwikkelingen. Maar zoomen
we uit, dan blijkt dat alles niet meer is dan
een grijze, niet te identificeren zee van on‑
beduidendheid. Er is dan maar één manier
om je aan die soep van middelmatigheid
te onttrekken: prijzen winnen.
Maker en speler Vincent Rietveld wil
verder reiken dan de middelmatigheid
van het leven. Waar de prijzenkast van
zijn collectief De Warme Winkel langzaam
volstroomt, is zijn persoonlijke prijzenkast nog leeg. Daar probeert hij met de
voorstelling Vincent Rietveld gaat voor
de Louis d’Or verandering in te brengen.
De Louis d’Or is een prijs die jaarlijks
de meest indrukwekkende mannelijke,
dragende rol beloont. De prijs wordt uit
gereikt tijdens het Nederlands Theater
Festival. De winnaar krijgt een gouden leg
penning en wordt vereeuwigd in de galerij
van het Internationaal Theater Amsterdam.
Het is de hoogst haalbare viering voor
elke theateracteur en Vincent Rietveld zal
alles op het spel zetten om een nominatie
in de wacht te slepen.
De voorstelling is onderdeel van een
serie waarin De Warme Winkel mogelijke
antwoorden onderzoekt op de vraag;
hoe verhoud je je als individu tot de over
bevolking waar je deel van uitmaakt?
En hoe kan je je wapenen tegen het besef
van overtolligheid?

Kopergietery, KGbe, beeldsmederij DE MAAN

Een warme familievoorstelling die tintelt
en ontroert en
je verbeelding
kriebelt

Foto © Phile Derez

plastiek
BERTRAND

Bertrand kijkt droevig toe hoe de mens
in al zijn plezier en met veel goede bedoelingen de wereld langzaam lijkt om
zeep te helpen.
In een massa aan rommel en afgewezen
voorwerpen wordt in plastiekBERTRAND
op zoek gegaan naar de schoonheid in dit
zogenaamde “niets”. De kapotte stofzuiger,
die lelijke rok, een plastieken zak en zelfs
mama’s oude broodrooster...
Wat weggeworpen werd,
komt tot leven.
Wat aan de kant geschoven werd,
mag weer meedoen.
Wat niet meer mocht bestaan,
krijgt terug een ziel.
Kostuumontwerpsters Leentje Kerremans
en Valerie Le Roy delen een grote liefde voor
de pracht en humor van alledaagse, “stomme”
dingen. Samen met theatermakers Michiel
Soete, Nona Demey Gallagher en muzikant
Janko Beckers vissen ze in die zee van ogen
schijnlijke prullen naar geheime vermom
mingen en dubbele levens. Ze komen boven
met een uiterst visuele voorstelling.

concept en creatie
Leentje Kerremans,
Valerie Le Roy
spel
Nona Demey Gallagher,
Michiel Soete
kostuums
Leentje Kerremans,
Valerie Le Roy,
Elise Goedgezelschap
muziek Janko Beckers
met de steun van de taxshelter van
de Belgische Federale Overheid
plastiekBERTRAND in de pers
“plastiekBERTRAND is niet alleen
een schattig figuurtje gehuld
in plastic ballen, maar ook het
heerlijk absurde theaterdebuut
van twee costumières.”
(god wit
— De Standaard
wiens ’oofd
In Theater Antigone
zaterdag 17 april om 18.00u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

doet er
toen
zjeer…)

Kunstenwerkplaats KWP
Voor Mannahatta transformeert Renée Goethijn — samen met scenograaf Stefan Jakiela —
de scène tot een landschap dat halsstarrig zijn best doet om een natuurtafereel te imiteren.
Dat landschap wordt bevolkt door drie figuren voor wie de natuurlijke wereld slechts een
vage herinnering is en die als trouwe avatars worden aangestuurd door “zichzelf”.
Wanneer de werkelijkheid waar de besturende spelers deel van uitmaken verdwijnt,
zijn de drie figuren overgeleverd aan elkaar en aan hun omgeving.
Hoe passen ze zich aan als hun steriele
omgeving uit haar voegen begint te barsten?
Als het landschap in opstand komt, een
eigen leven begint te leiden en zichzelf
begint te organiseren? Als hetgeen werd
ondergegraven terug opduikt? Ontstaat
er uit de clash tussen het verleden en de
toekomst een nieuw nu dat onze ego
centrische wereldvisie kan uitdagen?
Mannahatta is een voorstelling op de
snijlijn tussen theater, performance en
beeldend werk. Het is een bijzondere toe
stand, een bizarre/magisch-realistische
belevingswereld. Of is het één grote
simulatie waarin we ons allemaal samen
in bevinden? Een simulatie die nog lang
doorleeft nadat de manifeste wereld al
lang vergaan is.

Drie figuren
proberen
stand te
houden
in een
landschap
dat in
opstand
komt

Mannahatta
In Theater Antigone
donderdag 29 april om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Foto © Stefan Jakiela

(laat ons hopen…)

concept en
regie Renée Goethijn
spel Goele Derick, Guy Dermul,
Lotte Diependaele
coproductie Vooruit, C-TAKT,
Theater Antigone, De Grote Post
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Na elke oorlog
moet iemand opruimen.
Min of meer netjes
wordt het tenslotte niet vanzelf.

Iemand moet het puin
aan de kant schuiven
zodat de vrachtwagens met lijken
over de weg kunnen rijden.
Iemand moet waden
door het slijk en de as,
de veren van canapés,
de splinters van glas
en de bloederige vodden.

Iemand moet een balk aanslepen
om die muur te stutten,
iemand het glas in het raam zetten,
de deur in de hengels tillen.
Fotogeniek is het niet
en het kost jaren.
Alle camera’s zijn al
naar een andere oorlog.

De bruggen moeten terug
en de stations opnieuw.
Van het opstropen
gaan mouwen aan flarden.

Met een bezem in de hand
vertelt iemand nog hoe het was.
Iemand luistert en knikt
met een hoofd dat nog niet is afgekletst.
Maar bij hen in de buurt
duiken al gauw lieden op
die het begint te vervelen.

Soms zal iemand nog
onder een struik
doorgeroeste argumenten opgraven
en ze naar de vuilnishoop brengen.
Zij die wisten
waarom het hier ging,
moeten wijken voor hen
die weinig weten.
En minder dan weinig.
En ten slotte zo goed als niets.

In het gras, overwoekerd
door oorzaak en gevolg,
moet iemand liggen die
met een aar tussen zijn tanden
naar de wolken staart.

Maria Wisława Szymborska, 1923-2012

Beeld uit The Syrian Museum van de Syrische
kunstenaar Tammam Azzam. In die serie plaatst
Azzam iconische westerse kunstwerken in een
context van destructie. In ‘Freedom Graffiti’
uit 2013 maakt hij een digitale compositie van
het schilderij ‘De Kus’ van Gustav Klimt op een
kapotgeschoten muur.

We moeten de huidige angst als een pro
bleem op zich beschouwen, een probleem
dat zich niet laat herleiden tot ‘de feiten’ van
‘een virus’ maar een oorzaak op een volledig
ander niveau heeft, op het psychologische
niveau, het niveau van het (falen van het)
Grote Verhaal van onze maatschappij. Het
Grote Verhaal van onze maatschappij is het
verhaal van de mechanistische wetenschap;
een verhaal waarin de mens gereduceerd
wordt tot een biologisch organisme. Een
verhaal ook dat de psychologische en sym
bolische dimensie van het menselijke wezen
totaal miskent. Dat mensbeeld is de kern van
het probleem. Elke behandeling van welke
epidemie ook die vanuit dit mensbeeld ver
trekt, zal het probleem uiteindelijk alleen maar
erger maken. Of zoals Einstein het stelde:
men kan een probleem niet oplossen door
hetzelfde soort denken dat het veroorzaakte.

Dit is de échte opgave waar we als individu
en als maatschappij voor staan: een nieuw
verhaal construeren, een nieuwe grond voor
onze identiteit, een nieuwe grond voor onze
maatschappij, een nieuwe grond voor het
samenleven met anderen. Hannah Arendt
had dat al door in 1954, dat het oude verhaal aan het aflopen was en dat we daarom
geconfronteerd werden met “the elementary
problems of human living-together”.
Er moet niet in de eerste plaats een mate
riële barrière tegen een virus opgeworpen
worden, maar wel een symbolische barrière
tegen de angst. Dat in gedachten houden
kan misschien helpen om op het juiste
niveau te handelen in deze crisis.
Mattias Desmet,
professor klinische psychologie
— De Morgen, 24 maart 2020

Kloppend Hert, Union Suspecte

(bij leven en welzijn…)

Ich bin
wie du

Kan je zijn wie je wil zijn
als je uit een ander deel
van de wereld komt?
In Arabland zijn de mensen sterk en groot. Trots en sentimenteel. Gastvrij en bijna perfect.
In Neverland zijn de mensen zacht en mooi. Rijk en ondernemend. Niet zo gastvrij en bijna perfect.
In België regent het. Haider scheert zijn tenen, in afwachting van de lente.
Kan je ook zijn wie je wil zijn als je uit een
ander deel van de wereld komt? Fairuz is
een van de beroemdste zangeressen van het
Midden-Oosten. Mocht je haar niet kennen:
denk aan Nancy Sinatra, maar dan de
Arabische versie. Ze trad op in de Royal
Albert Hall in Londen, L’Olympia in Parijs en
Carnegie Hall in New York. De uit Libanon
afkomstige diva is al een halve eeuw dage
lijks op de radio te horen, van Irak tot
Marokko. Ze is het symbool voor het
verlangen naar vrede in het Midden-Oosten.
Haider Al-Timimi gaat de strijd aan met
zijn verleden en de leegte in zijn hart en
verliest zich in zijn obsessie voor Fairuz. Ich
bin wie du is een voorstelling over vrijheid en
werd in 2013 geselecteerd voor Circuit X.
spel
Haider Al-Timimi
tekst en regie Geert Van Dyck,
Haider Al-Timimi
dramaturgie Bart Capelle
in samenwerking met C-Mine
met de steun van de Vlaamse Overheid
Ich bin wie du in de pers
“Haider Al-Timimi laat zijn publiek
meemaken hoe het is om te worden
wie je wilt zijn als je achtergrond uit
twee culturen bestaat. Ich bin wie du,
maar ook weer net niet.” — Theaterkrant
Foto © Bart Grietens

In Theater Antigone
donderdag 10 juni om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.
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Jongeren
werking

waar- of net onwaarheden, kunst en
literatuur. We denken kritisch en wrijven
waar nodig. We zoeken samen uit wat je
in je mars hebt en wat je daarmee kan.
Klinkt als een geknipt project voor jou?
We houden je via onze website, social
media kanalen en de digitale nieuwsbrief
op de hoogte over de start van ons nieuwe
jongerenproject.

Foto © Maarten Geukens

Vanaf januari lanceren we in Theater
Antigone een nieuw theaterplatform
voor mensen vanaf 16 jaar.
Naar analogie met Jong Gewei in Gent
willen we jonge wolven helpen ontdekken
waar hun talenten liggen. We willen de diver
siteit van de straten in Kortrijk ook op ons
podium zien en creëren daarvoor een veilige
omgeving vol ruimte voor experiment en
onderzoek, en af en toe een toonmoment.
In onze nieuwe jongerenwerking confron
teren we je met nuance, tegenstrijdigheden,

Sociaalartistieke
werking

Ook in ons nieuwe theaterseizoen willen we mensen volop
samenbrengen rond theater.
Heb jij goesting om op de planken
te staan? Onder de professionele
begeleiding van een ploeg van
regisseurs, technici, decor- en
kostuumontwerpers repeteren we
wekelijks, zo’n vier maanden lang,
richting een volwaardige voorstelling.
Dit seizoen wordt dat Verenig u!
Een stuk dat zoals de voorbije jaren
zal ontstaan vanuit de groep: via impro
visaties, workshops met externe
experts en theateroefeningen.
Heb je zin om mee te doen? Stuur een mailtje naar post@antigone.be voor meer informatie,
of bel ons op 056 24 08 87.

Beeld uit de film La Haine

Samen maken we iets groters dan
hoop waarmee wij werken, vertrekt
onszelf “De
vanuit pessimisme”, zegt Suzanne, twee

entwintig jaar. “Uit pessimisme groeit
een woede die superkrachtig is”, zegt de
zeventienjarige Yaël. “Zeker als die woede
gedeeld wordt, krijg je een yes-gevoel:
‘We gaan de handen in elkaar gaan slaan!’”
Lore is vijfentwintig jaar en al een van de
ouderen van Jong Gewei: “Niet de woede
per se geeft hoop, maar het collectief.”
(...) “Maar uit de kleinste kans ontstaat
hoop”, zegt de negentienjarige Diego.
Malik, ook negentien, gaat nog verder:
“Er moet zelfs geen kans zijn om te hopen.
Hoop hoeft voor mij niet reëel te zijn.
Soms kan uit niets iets nieuws ontstaan,
dat we nog niet verwachten.”
(...) Maar loslaten associeert Yaël
vooral met ongebreideld optimisme.
“Alsof alles automatisch goed komt en
je het aan andere mensen kan overlaten.
Pessimisme impliceert ook dat je zelf
iets moet doen. We moeten allemaal
actievoeren.” “Wij willen in de voorstelling
tonen dat je vanuit pessimisme hoop kunt
creëren”, zegt de achttienjarige Juliette.
“Verandering is mogelijk.”
(...) “Wij zijn een titaan”, schetst Diego.
“Zij is de voet, hij het hoofd, daar de arm.
Wij maken samen iets groters dan onszelf.”
Enkele jongeren van Jong Gewei, een Gents theaterplatform voor
mensen vanaf 16 jaar, ontstaan uit de werking van Kloppend Hert
(het gezelschap van onze nieuwe artistiek leider Haider Al-Timimi).
Tazette blog, 2 augustus 2019

Theaterkampen
— herfstvakantiekamp voor 17- en 18-jarigen
(geboren in 2003 of 2002)
— krokusvakantiekamp voor 8- tot 10-jarigen
(geboren in 2012, 2011 of 2010)
— paasvakantiekamp voor 14- tot 16-jarigen
(geboren in 2006, 2005 of 2004)
— zomervakantiekamp voor 11- tot 13-jarigen
(geboren in 2009, 2008 of 2007)

(duimen maar...)
Klinkt het theaterkamp helemaal iets voor je kind?
Of ken je een jong acteertalent op wiens lijf dat geschreven is? Schrijf meteen in op www.antigone.be
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Jong talent aanmoedigen doen we onder
meer in onze theaterkampen. Kinderen
van 8 tot 18 jaar leren theater spelen in
de schoolvakanties. Ze werken met twee
professionele regisseurs enkele dagen
intensief rond een bepaald thema, via
improvisaties, oefeningen, brainstorms
en spelletjes. Op het einde van de week
tonen ze het resultaat in een toonmoment.
Met de jongste spelers van het krokuskamp
focussen we vooral op het spelelement
en het ontdekken van eigen talent, zonder
dat we toewerken naar een toonmoment.

De wereld na corona? Die zou heel anders
kunnen zijn dan de wereld die we ervoor
zagen. De wereld nu is al veel beter dan
hiervoor. Als je rond je kijkt zie je veel meer
dieren. Vissen die weer zwemmen in rivieren,
meer variatie van vogels die vliegen in de
buurt. Jammer genoeg denk ik dat het ook
rap weer voorbij zal zijn. Mensen gaan weer
met auto’s rijden, fabrieken gaan weer open.
Dus ook al is de wereld nu aan het veran
deren en aan het genezen, hierna zullen de
mensen gewoon weer verdergaan zoals
ze bezig waren.
Anaïs Vandorpe, deelnemer theaterkamp
How to handle a teenager after Corona
Voor tieners zoals ik is een crisis zoals deze
een hel. Een gigantische hel. Helser nog. Wij,
de pubergemeenschap, overléven op sociaal
contact. Vrienden, feestjes, uitgaan, ... wat
is er belangrijker in het leven van een puber?
Nu hebben we met z’n allen één zelfde BFF:
Netflix. Een vriend die we, samen met ons
bed, stilaan kotsbeu zijn. Die we dringend
moeten dumpen, maar we weten niet hoe.
Er is veel om over na te denken.
En er is veel tijd om na te denken.

Wanneer is dit over? Wanneer kunnen we
onze vrienden in de armen sluiten en de
enorme huidhonger die we allemaal hebben
eindelijk stillen?
Eerst zullen we massaal exploderen.
Feestvieren om het einde van deze bizarre
periode, precies een slechte film of mislukt
theaterstuk, te vieren.
Elkaar kunnen aanraken, knuffelen, zoenen,
rondzwieren, omverlopen,… Een wonder.
Hebben we dat ooit wel beseft?
Maar we zullen nog iets beseffen.
Hoe zalig de rust en de stilte tijdens de crisis
waren, hoe we genoten van wandelingen en
fietstochten, van een-op-een-gesprekken
met vrienden tijdens het wandelen. Hoe we
opeens stilstonden bij kleine dingen die
we voordien niet opmerkten. Hoe creatief
we werden, eerst om de tijd te doden,
dan omdat we ervan genoten.
Zouden we het mooie en het nieuwe dat
de crisis ons bijbracht kunnen vasthouden?
Zouden we het beste van de twee werelden
kunnen behouden?
Dat zou mooi zijn.
Anna Julia Verstrynge,
deelnemer theaterkamp

Theater Antigone en De Bolster
Kijk daar!
Daar loopt een man.
Hij draagt een vlag.
Wat staat erop?
Is het van links of van rechts?
Dat weet ik niet,
dat kan ik niet zien.
Waartegen is hij?
Tegen de boskap?
Tegen de lage-emissiezone?
“Verenig u” staat er op zijn vlag.
Ja, maar waartegen protesteert hij?
Dat weet ik niet. Er staat gewoon “verenig u”.
Als ge protesteert, zorg dan dat uw
boodschap helder is.
Verenig u! Wat is dat nu voor een boodschap?
Laat hem maar lopen!

Een
sociaalartistieke
voorstelling
over de
kracht van
samenkomen
en elkaar
vinden

Verenig u!

In ons nieuwe sociaal-artistiek project
Verenig u! gaan de deelnemers aan de
slag met de rijke geschiedenis en toekomst
van het verenigingsleven. Wat verenigt
de mens en waar vinden we elkaar?
Een hobby, een sport, de liefde voor de
kunst, een religie, een ideologie. Loop je
achter een vlag of loop je ervan weg?
Is het samenkomen in parochiezalen iets
folkloristisch of krijgt het een nieuwe vorm?
En kan het groepsgevoel standhouden in
onze individualistische maatschappij?

regie Michaël Vandewalle e.a.
spel de spelers van het
sociaal-artistiek project
begeleiding
Henk Bourgeois
In Schouwburg Kortrijk
zaterdag 29 en zondag 30 mei
In Theater Antigone
vrijdag 4, zaterdag 5 en
zondag 6 juni

(mogelijkerwijs…)

Kom maar
dicht bij mij
Kom kom
heb gene bang
Ge zijt het niet meer gewoon
Ik zie het…
het duurt al veel te lang
Maar het kan
compleet steriel
Zonder dat ge
het noodlot tart
Maar kom…
kom dicht bij mij
Schuif dichter met uw hart
Van op afstand
leg ik mijn oor te luister
In gedachten met
mijn hoofd in uw schoot
Van in de verte
mijn hand op uw schouder
Van op een zucht
geef ik mijn zieltje bloot
Op een dag
dan kan het weer
Het zal u verbazen
Ik beloof het u…
dan zult ge zien
Dat wij elkaar
weer “noazen”
Michaël Vandewalle

Dat we bij
dag en dauw
het bloed in onze aderen voelen bruisen van
energie. Dat we onze buik voelen kriebelen,
verlangend wat de dag ons zal brengen.
Dat ik en jij samenvloeien in Wij. Zodat We
onze krachten kunnen bundelen om alle
pollutie der maatschappij samen te vegen
en te deponeren op een zeppelin richting
de Punica-oase. Dat de basisbehoeften
worden vervuld en het verlangen naar wat
het hart zingt groter en groter wordt, tot we
niet meer anders kunnen dan onze dromen
om te zetten in werkelijkheid. Dan kunnen
we daadwerkelijk het ‘corona’-tijdperk
ingaan, waar we elk onze kroon opzetten
en leven vanuit een vrijheid.
Charlotte Vandierendonck,
deelnemer sociaal-artistiek project

Tranen
met tuiten
We zijn er eindelijk,
klaar om een stukje droom los te laten,
vanavond hier en nu op de planken,
gaat het gebeuren,
we schrapen onze kelen nog even,
en dan komt het.
Het moment waarop we alles moeten geven,
dat we het publiek moeten gaan spreken
met al onze mooiste klanken!
Die stem heeft een hele grote inbreng,
want zij is de taal en tegelijkertijd
ook de boodschap om de mensen in de zaal,
te laten lachen, huilen en vooral te
laten genieten van de schoonheid
van dit door ons verteld verhaal!
En eenmaal dat vanavond gelukt is,
dat het publiek kan lachen tranen met tuiten
dan loopt het de komende voorstellingen
ook vast en zeker niet meer mis!
Marijn Noppe,
deelnemer sociaal-artistiek project

Kunstendag
voor kinderen

Op zondag 15 november is er weer
Kunstendag voor kinderen, een jaarlijkse
festivaldag waarop kinderen in heel
Vlaanderen en Brussel kunnen kennismaken
met kunst in al haar vormen. In Theater
Antigone hebben we ons concept dit keer
wat uitgebreid en kan je kiezen uit liefst
vier uiteenlopende gratis workshops.
Op die manier kan je proeven van ver
schillende aspecten uit het theater.

Anemone

Amin

spel,

Anemone Valcke
geeft een workshop
waarbij je kan proeven
van het acteren.

Hou je meer
van bewegen?
Dan is de workshop
met Amin Srasra
geknipt voor jou!

dans

Zing je hele dagen door?
Volg dan zeker de workshop
met zangeres
Kapinga Gysel.

Kapinga

zang

Ben je een echte knutselaar?
Schrijf je dan in voor de workshop
Samen met scenograaf
Giovani Vanhoenacker leer je
je eigen decor ontwerpen.

decor.

voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Giovani

van 10.00u. tot 12.00u. en
van 14.00u. tot 16.00u.
gratis

(daar gaan we van uit...)

de plaatsen zijn beperkt,
dus schrijf vooraf in op
www.antigone.be

Taart voor iedereen?
Wat kan Europa doen?
De grenzen opengooien?
“Waarom zouden we dat ondenkbaar vinden,
terwijl we de huidige gruwel als normaal
zien? Die grenzen zijn een moordwapen
geworden. Wat mij betreft, mag het best
snel gaan. U had in 1945 eens moeten voorspellen hoe de Schengenzone eruit zou zien.
Men had u nooit geloofd. Waarom kan de
wereld niet dezelfde richting uit? We durven
het gesprek zelfs niet te voeren.”

Schengen gaat ook niet door zijn beste
periode. Angst voor Schengen heeft mee
de Brexit veroorzaakt. Die angst leeft misschien minder bij journalisten of universiteitsdocenten, maar bij laaggeschoolden
die plots concurrentie krijgen uit OostEuropa is ze reëel.
“Hun angst ontstaat door een beeld van
schaarste dat wordt opgehangen, dat
voortkomt uit hoe we de maatschappij
organiseren. Het gevoel dat er niet genoeg
taart is voor iedereen, werkt racisme in
de hand.”
Er is toch ook niet oneindig veel taart?
“We zijn ook niet met oneindig veel mensen.
Een kapitalistisch systeem is erop gericht
om een kleine groep mensen aan zo veel
mogelijk taart te helpen. In ons deel van
de wereld hebben we daarop een correctie
uitgevoerd, waardoor we een paar decennia
stabiliteit hebben gehad, ten koste van de
rest van de wereld. Daar zullen we nu een
antwoord op moeten vinden. Dat zal niet
lukken zonder het kapitalisme ter discussie
te stellen.”
Olivia Rutaziba, politicoloog
— De Standaard, 27 juli 2018

Reserveren
onder
voorbehoud?

We stelden deze brochure samen met de fingers crossed:
niets is zeker op dit moment, maar dit is het programma
zoals we het dromen en hopelijk met jou kunnen delen.
Deze zomer gaan we alvast onze zaal volledig herinrichten
volgens de veiligheidsvoorschriften, zodat we onze missie
als theaterproductiehuis gauw weer kunnen opnemen.
Tegelijk weten we dat er mogelijk een tweede opstoot van het virus zit aan te komen.
Onze ticketverkoop start op dit moment daarom nog niet; we wachten nog even
om die open te stellen tot we iets meer zicht hebben op de situatie.
Wijzigingen in het programma dat we je
hier nu voorstellen, blijven bovendien nog
We volgen de situatie nauwlettend op
en houden je op de hoogte
een hele tijd mogelijk en waarschijnlijk.
via onze digitale kanalen en
in ons papieren magazine.
prijzen
standaardticket 13 euro
kortingstarief
10 euro
(lerarenkaart, -26, 65+, Open Doek-leden,
sectortarief en groepen vanaf 10 personen)
UiT-pas aan kansentarief
20% van de ticketprijs (voor wie recht
heeft op een verhoogde tegemoetkoming
en op vertoning van de UiTpas)
Naar aanleiding van de onzekere situatie
rond COVID-19 hebben we ook ons
trio-abonnement een beetje gewijzigd.
Voor het komende seizoen én dat erna
kan je een abonnement aanschaffen goed
voor 5 voorstellingen. Je hebt dus twee
theaterseizoenen de tijd om uit ons
aanbod te kiezen.
abonnement 45 euro (geldig voor
vijf voorstellingen
uit seizoen 2020-2021
én 2021-2022)
ligging
speelzaal Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk
kantoor Overleiestraat 41, 8500 Kortrijk

toegankelijkheid
Iedereen is welkom in Theater Antigone.
Ben je een rolstoelgebruiker, hardhorend of
slechtziend? Heb je een assistentiehond?
Laat in het opmerkingsveld bij je reservatie
iets weten, en we voorzien voor jou en je
begeleider een goed bereikbare plaats.
startuur
Alle voorstellingen starten om 20.15u., tenzij
anders vermeld. De kassa en foyer gaan
open vanaf 19.15u. Je gereserveerde tickets
liggen klaar aan de kassa en kan je cash
of met Payconiq betalen. Niet afgehaalde
tickets worden bij een uitverkochte zaal
doorverkocht vanaf 15 minuten voor het
startuur van de voorstelling. Kom dus op tijd.
nog vragen of suggesties?
We horen het graag via
post@antigone.be
of op 056 24 08 87.
Je kan bij ons terecht voor
rondleidingen, theaterworkshops
op maat, activiteiten met de klas,
lezingen of teambuildings.
“Schrijver Margaret Wheatley schrijft:
‘Wanneer je in de wildernis verdwaalt en
je leven op het spel staat, heb je nog maar
één optie: de situatie te aanvaarden en
te accepteren dat je de weg kwijt bent.’
We kunnen ons niet meer op onze oude
kaarten verlaten, ze stellen de wereld
waarin we leven niet meer voor.”
Anneleen Van Offel, auteur en
nieuwe Letterzetter van Kortrijk
— De Standaard, 19 mei 2020

Corona zorgde voor een versnelling
in het leven van sommige mensen,
met een overrompeling qua werk
en verantwoordelijkheid. Anderen
konden net niets doen, behalve in
hun kot blijven. Voor de mensen
die niet in aanmerking komen voor
overheidssteun en in dringende
nood zijn, werd SOS Relief opgericht.
State of Solidarity Relief is een online
tool die rechtstreekse financiële solidariteit mogelijk maakt, van persoon
tot persoon, zonder voorwaarden.
Maak jij mee het verschil?

SOS
RELIEF

Directe persoonlijke steun
Via SOS Relief kan je rechtstreeks
geld overmaken aan iemand die het
op dit moment nodig heeft. Zo brengt
SOS Relief mensen met financiële
stabiliteit in contact met mensen voor
wie de armoede dreigt als gevolg van
de COVID-19-crisis in België.
Als schenkers geef je aan welk bedrag je wil
en kan bijdragen (50, 100, 200 of 400 euro)
en ontvang je vervolgens een mail met
een bankrekeningnummer van een persoon die hetzelfde bedrag nodig heeft.
Je kan slechts één keer steun aanvragen,
schenken kan wel meerdere malen. Het
gaat dus om directe solidariteit tussen
twee mensen, zonder tussenstructuur.
No questions asked
Via SOS-relief kan je een bedrag ontvangen
zonder voorwaarden. We gaan ervan uit
dat mensen die op dit moment geld nodig
hebben daarover niet bevraagd hoeven
te worden. “Laten we geen tijd verliezen
met het betwijfelen van motieven en het
spelen van detective,” aldus Philippine
Hoegen van State of the Arts. “Het betalen van huur en boodschappen kan
niet wachten tot morgen.”

SOS Relief kwam tot stand op
basis van volledig onbezoldigd
vrijwilligerswerk van zowel bedrijven als individuen.
Het kunstenaarsplatform State
of the Arts werkt onder meer
samen met Frederik Clarysse van
reclamebureau BBDO, animatrice
Barbara Vandekonijnen van De
Kwekerij, Sophie Keij van grafisch
bureau Atelier Brenda, muzikant
Tom Kestens, actrice Maaike Neuville,
en vele, vele anderen.

Geef
wat je
kan missen.
Neem
wat je
nodig hebt.
www.sosrelief.net

Alle voorstellingen vinden plaats in

Theater Antigone
Overleiestraat 47
8500 Kortrijk, tenzij anders vermeld.
Meer informatie en reservaties:

056/24 08 87 (kantooruren) of
www.antigone.be
Theater Antigone werkt met de steun
van Vlaanderen, Stad Kortrijk, Koning
Boudewijnstichting, het Streekfonds
en de taxshelter van de Belgische
Federale Overheid.

v.u. Haider Al-Timimi,
Rekollettenstraat 20-22, 8500 Kortrijk
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