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“ We leven met de handrem op.
Maar er moet gespeeld worden.
Zonder theater verhardt de
samenleving nog meer. Waar
is de zachtheid gebleven?
Dus spelen we, in volstrekt
coronaproof omstandigheden.”
— Haider Al-Timimi in Knack, 26 augustus 2020

Theater Antigone
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.

Een tragikomische
voorstelling over
de stuntelige
relatie tussen
een vader en
een dochter

Paling

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.
een voorstelling van Theater Antigone

Mijn dochter… tja.
regie Michaël Vandewalle
Dan denk ik dat ik haar begrijp,
spel Joke Emmers, Jos Verbist
maar dan glipt ze zo
tekst Stefanie Claes
weer uit m’n handen.
scenografie Geert Vandewalle
lichtontwerp Maarten Thorrez
FLOEP!
geluidsontwerp Niels Vanherpe
Hebt gij nooit getwijfeld?
kostuums Marij De Brabandere
Eerlijk hé.
stage regieassistentie Camille Moreels
Soms denk ik daaraan.
stage techniek Lukas Vanhoutte
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 Theater Antigone
donderdag 15 oktober
vrijdag 16 oktober en
zaterdag 17 oktober 2020 om 20u15
dinsdag 20 oktober 2020 om 14u00
zaterdag 12 december 2020 om 20u15
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Paling op tournee
do 22.10.20 Antwerpen – CC Berchem 20u00
vr 23.10.20 Roeselare – De Spil 20u00
za 24.10.20 Bree – De Zeepziederij 20u15
do 29.10.20 Wilrijk – CC De Kern 20u15
vr 30.10.20 Avelgem – CC De Spikkerelle 20u15
za 31.10.20 Merksem – Cultuurcentrum 20u15
wo 11.11.20 Genk – C-mine 20u15
do 12.11.20 Lier – CC De Mol 20u15
vr 20.11.20 Oudenaarde – CC De Woeker 20u30
wo 25.11.20 Aarschot – CC Het Gasthuis 20u00
do 26.11.20 Geel – CC De Werft 20u15
zo 02.05.21 Damme – De Cultuurfabriek 19u00
vr 07.05.21 Gent – Kopergietery Rabot 20u00
wo 26.05.21 Bierbeek – CC De Borre 20u00

Foto © Camille Moreels

Theatermaker Michaël Vandewalle is een bekend
gezicht bij Theater Antigone; als RITCS-student stapte
hij al mee in de jongerenwerking, en sinds enkele
jaren regisseert hij ook het sociaal-artistiek project.
Met Paling maakt hij voor het eerst een voorstelling
met professionele acteurs. Een nieuwe ervaring?
Michaël Vandewalle: Goh, eigenlijk niet; ik
vind het niet anders dan de projecten die ik
tot nu toe deed. De zoektocht blijft hetzelfde,
of het nu professionele spelers zijn of niet.
Het was Jos Verbist die me een hele tijd
geleden vroeg of ik iets wilde maken. Na veel
omzwervingen is het Paling geworden. Ik
zag de Duits-Oostenrijkse film Toni Erdmann
(2016) van Maren Ade: onwaarschijnlijk
geestig! Dat bracht me op het idee om iets
over een vader en een dochter te maken.
De volgende stap was een titel. We kwamen
uit bij ‘paling’. Ik heb iets met vissen, en ik
vind paling een grappig woord. Tegelijk is
het ook een woordspel op ‘pa’: de ‘pa-ling’
is de nakomeling van de pa, van de vader.
Het toeval wilde dat ik kort daarna op de
radio een bespreking hoorde van het boek
De lange weg naar huis van Patrik Svensson.
Dat boek gaat over het bijzondere wezen
dat de paling is, en over de mythes errond.
Zo zouden palingen in onze contreien
geslachtloze wezens zijn, die pas na een
lange tocht naar de Sargassoszee een
geslacht krijgen, zich daar voortplanten
en dan sterven. Een andere mythe is dat
een paling die zich niet kan voortplanten
— bijvoorbeeld omdat hij gevangen zit
in een waterput — zijn leven op pauze kan
zetten. Hij kan daardoor superoud worden;
pas als hij bevrijd wordt, begint zijn timer
weer verder te lopen en vangt hij de reis
naar de Sargassoszee aan om zijn levens
missie, de voortplanting, te volbrengen.

De tekst kwam niet
tijdens de repetities
tot stand, maar werd op
voorhand geschreven.
Aan het RITCS had ik al eens samengewerkt
met Stefanie en Barbara Claes. Ik ben
zot van Stefanies wereld en verbeelding,
en het leek me wel spannend om haar te
vragen een tekst te schrijven, die dan bij
aanvang van de repetities als een uitdaging

daar achter de deur
voorbij de muur
onder mijn bed
achterin de schuur in het bos
vanachter op de landerij
in het veld in de verte van de wei
onder triet achter de lelies
in de mond van het water
bij de wortels van de wilg
van de es
in de krater
heel diep
daar zie ik iets piep
piepklein
of nee ik vergis me
het lijkt wel
reuzachtig te zijn
tis een vis met vier voeten
zonder schubben noch vin
hij komt van tverleden
uit verhalen
uit ruïnes van oude steden
de nieuwe in
met boven zijn hoofd
als een aura de maan en
een vallende ster — komt het dichter
steeds dichterbij
hij is nog zover
maar het monster beweegt zich naar mij
er wandelt een grote vis in deze stad
dat hebben we in de hele geschiedenis
nog nooit gehad
uit zijn kop kruipt
een vrouw uit de staart
klautert moeizaam
een man en de man oogt bejaard
ze lijken op mekaar
o wat lijken ze opeen
het is toen
als we dat zagen
die gelijkenis

voor onze voeten ligt. Ik heb haar al het
materiaal voorgelegd: de film Toni Erdmann,
het vader-dochtergegeven, het idee van
de paling en dat prachtige boek erover, …
Stefanie heeft dat allemaal door een grote
mixer gehaald en in een verhaal gegoten,
waarmee wij nu de vloer op gaan.

Heeft die mixer nog iets
heel gelaten van het
verhaal uit de film?
Het is iets helemaal anders geworden.
Enkel het vertrekpunt is hetzelfde: een
vader zoekt toenadering tot zijn volwassen
dochter. Wat ook enigszins gelijkloopt,
is het idee van twee ritmes. In de film is
dat het snelle ritme van de dochter in een
managementswereld, waar de vader met
zijn trage ritme binnenbreekt. In Paling
werkt de dochter in een visfabriek, als een
slachtoffer van moderne slavernij. Het
ritme waaraan ze onderhevig is, wordt
doorbroken door de komst van haar vader.

Wat voor soort tekst
is het geworden?
Er zit een zekere psychologische inhoud
in, maar met de nodige abstractie en
absurditeiten. Stefanies taal is heel ritmisch
en beeldend. Met haar woorden roept ze
een hele wereld op, die wij nu rond de tafel
en op de vloer aan het ontdekken zijn.
Het is de eerste keer dat ik zo werk. Mijn
vorige stukken kwamen meestal vanuit
improvisaties met de spelers tot stand.
Of je vertrekt van een bestaande tekst,
en weet waaraan je begint. Dit is een heel
andere weg. De tekst is er, de inhoud is er,
maar je moet je verbeelding en de juiste
vorm nog vinden. Dat is soms lastig,
maar ergens is het ook wel aangenaam:
je weet dat alles voor je klaarligt.

Foto © Camille Moreels

dat hij verdween
in de wildernis
de wandelende vis
hij liet iets achter
hij liet iets na
het was zijn vel
zijn vlies
zijn pel die viel van zijn lijf
maar er was niemand die nacht
die kon roepen ‘toe blijf’
het vel bleef daar liggen
tot iemand het vond
en vanaf dan kon die zeggen
dat dat monster bestond
die vis met vier voeten
die vis die menig man
wel eens wilde ontmoeten
hem begroeten en vragen
‘hoe zit dat met alle geheimen
van een vader, een moeder en kind’
zou de vis dan zeggen:
‘er valt niets te rijmen
in een leven dat spint
het is wel te horen
maar niet te grijpen
het valt echt niet te grijpen
wanneer iets wordt geboren’

ARSENAAL / LAZARUS

Met
kusscènes
op 1,5 meter
afstand!

Stukken
van mensen
Vier avonden
een compleet
andere
voorstelling,
de dag zelf
bedacht door
een bende
topacteurs

van en met
LAZARUS Pieter Genard, Günther
Lesage, Ryszard Turbiasz, Joris
Van den Brande, Koen De Graeve
gasten Lisah Adeaga, Katarina Antunovic,
Ikram Aoulad, Aïcha Cissé, Aminata
Demba, Sachli Gholamalizad, Sofie
Palmers, Lien Thys, Jeroen Van der
Ven, Isabelle Van Hecke, Stefan Gota,
Ali Can Unal en Geert Van Rampelberg
kostuum Karen De Wolf
assistentie Zsa-Zsa Mertens
coproductie Perpodium
met steun van de taxshelter van
de Belgische Federale Overheid

Stukken van mensen is een onvoorbereid,
onvoorspelbaar, onherstelbaar, onontkoombaar,
onbetaalbaar, onovertroffen, onpartijdig,
ontbijtspek, onafgebroken, ongebruikelijk,
ondertiteld, ontwapenend, ontroerend
toneelfeestje dat draait om ongebreideld plezier.
Met ontelbare onderbetaalde 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 ontdekte
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.
In Theater Antigone
woensdag 28,
donderdag 29,
vrijdag 30 en
zaterdag 31 oktober 2020 om 20u15
Voor deze voorstelling is er geen inleiding.

Foto © Briek 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 2020 om 18u00
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

Woestzoeker op tournee
wo 14.10.20 Mol – CC ’t Getouw

19u00

Kloppend Hert, BRONKS, Theater Antigone, Vooruit

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.
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?

Utopera

In Theater Antigone
woensdag 25 november 2020 om 20u15 	
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Foto’s © Bart Grietens

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 2021 om 20u15
Een halfuur voor de voorstelling
kan je naar een gratis inleiding.

Foto © Kurt van der Elst

Métisse

Métisse op tournee
di 13.10.20
Brussel – Kaaitheater 20u30
vr 23.04.21
Blankenberge – Cultuurcentrum 20u00
do 29.04.21
Gent – NTGent Minnemeers 20u00
vr 30.04.21
Gent – NTGent Minnemeers 20u00

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.

voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Giovani

zondag 15 november 2020
van 10u00 tot 12u00 en
van 14u00 tot 16u00
gratis
de plaatsen zijn beperkt,
dus schrijf vooraf in op
www.antigone.be

decor.

Dit was
Leave no one
behind-festival

Opening festival. Foto’s © Elien Vervaet
We blikken met trots terug op Leave no one
behind, een driedaags festival waarmee
we eind augustus na vijf stille maanden de
deuren van Antigone weer opengooiden
en een blik wierpen op de wereld nà
de corona-uitbraak. Wat is er zichtbaar
geworden door de barsten in het systeem?
Wie is er uit de boot gevallen? Hoe kan
de samenleving er na de crisis uitzien,
en voor wie moeten we extra zorg dragen?

The Infected. Foto © Elien Vervaet
Met zes voorstellingen en diverse theatrale
acties zette het Leave no one behindfestival in op mensen die vergeten worden.
Op de slotdag organiseerden we een
heuse Leave no one behind-braderie.
Hanne Machielsen en Kirsten van den
Hoorn gingen samen met vier collegamakers op zoek naar mensen wiens stem
we niet horen tijdens de coronacrisis. Ze
interviewden hen niet alleen, maar nodigden
hen uit om mee een feestelijke braderie te
bouwen, waarin — volledig coronaproof — de
sociale afstand even overbrugd kon worden.
Leave no one behind-braderie. Foto © Elien Vervaet

Malik is burning. Foto © Elien Vervaet

Gesprek met Ariane Bazan. Foto © Elien Vervaet

Diezelfde dag hadden we ook Ariane Bazan
te gast. Bazan is professor klinische
psychologie en schrijft columns voor
De Standaard. Aan haar column ‘Niemand
achterlaten, dat blijft de boodschap’ ont
leenden we de titel van ons festival. Ze werd
geïnterviewd door Malik Fye (Jong Gewei)
en Amélia Malfait (TransfoCollect), twee
jonge makers die niet aarzelden om ook
hun hoogstpersoonlijke vragen en over
tuigingen mee in de strijd te gooien. Een
boeiend en confronterend gesprek over
de angst van de middenklasse, het monster
in elk van ons, het verschil tussen empathie
en altruïsme, de quasi-onmogelijkheid om
te protesteren zonder systeembestendigend
te zijn en de vraag of we zonder geweld
überhaupt iets kunnen veranderen.

Leave no one behind-braderie. Foto's © Elien Vervaet

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.
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Redactie:
Ellen Stynen
Covertekening:
Stefanie Claes
Vormgeving:
Theo Türsteher
Druk:
Graphius
Deze brochure werd gedrukt
op Munken Print Cream,
met FSC- en PEFC-certificaat.

