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De culturele sector blijft alvast tot half 
januari op slot. Er gaat niets boven de 
fysieke beleving van theater, maar misschien 
kan een voorstelling die live gestreamd 
wordt op je computer of tv wel soelaas 
brengen. In oktober zonden we Paling  
live uit in o.a. Zorggroep Heilig Hart, AZ 
Groeninge en Oranjehuis, in januari doen  
we hetzelfde met Métisse (zaterdag 9 januari 
om 20u15) en Banzaï (dinsdag 12 januari  
om 14u), en kunt u ook een ticket kopen  
en thuis via livestream meekijken.

Ook Verenig u!, de nieuwe sociaal-artistieke 
voorstelling die eind mei in première zou 
gaan, deelt in de klappen. Omdat ons 
verenigen nu het laatste is wat we mogen 
doen, hebben we besloten de première  
met een jaar uit te stellen. We beginnen  
wel dit jaar, zodra het mag, in kleinere 
groepen te repeteren, en laten u misschien 
tegen de zomer al een glimp opvangen  
van waar we mee bezig zijn. 

Insjallah! Knock on wood.  
Zo kondigden we het huidige theaterseizoen 
een half jaar geleden aan, en zo zetten we 
het ook verder. Het is voorlopig onduidelijk 
wanneer en in welke omstandigheden we 
weer publiek mogen ontvangen, dus een 
groot deel van onze programmatie blijft 
onder voorbehoud. Ondertussen blijven we 
hartstochtelijk zoeken naar manieren om 
theater te maken én om daarmee die mensen 
te bereiken die nu extra in de kou staan.

Omdat het ABC-project, dat focust op 
kinderen tussen 6 en 12 uit de Overleiewijk, 
uitgesteld moest worden omwille van corona, 
hebben we een voortraject uitgewerkt dat 
wél coronaproof kan doorgaan: Voetbad. 
Vanaf januari krijgen de kinderen gedu-
rende zeven woensdagnamiddagen onder  
bege leiding van theatermakers Hannes  
Reckelbus en Bibi van Lieshout work - 
shops rond stem gebruik en beweging,  
als opstap naar het eigenlijke ABC-project  
later dit seizoen. Voetbad mondt uit in 
een — als het mag — publiek toonmoment  
op woensdag 17 februari om 16u.  
Tickets reserveren kan via onze website. 



Voetbal verenigt mensen.
Maar alles wat buiten een sportstadion  
nog nauwelijks veroorloofd lijkt, tiert  
welig op en naast het voetbalveld. 
Onverholen racisme, machismo en 
homofobie, miljarden transfers en  
globale corruptie worden zonder  
ver pinken onder de grasmat geveegd.  
En de bal blijft rollen. 
 In een stad als Glasgow stijgt het  
huiselijk geweld tegen vrouwen met 30% 
wanneer de Celtics en de Rangers tegen 
elkaar spelen. Om de zoveel maanden  
krijgt een Afrikaanse speler een bananen-
schil naar zijn hoofd ge slingerd. Na elk  
WK blijft de organiserende stad achter met 
een financiële put die vaak haar armste 
bewoners treft. De Brits-Nigeri aanse 
profvoetballer Justinus Soni Fashanu  
pleegt na zijn outing als homo zelfmoord 
omdat hij de spreekkoren van het publiek 
tijdens de wedstrijden niet meer aan kan. 
Maar de bal blijft rollen.

Theater Antigone en Kloppend Hert

De Barbaren
een creatie van  
 Kloppend Hert en  
 Theater Antigone  
in coproductie met 
 Perpodium
concept 
en regie  Haider Al Timimi  
spel  Arber Aliaj, 
 Kaat Arnaert, 
 Giovanni Baudonck,  
 Berthe Kilozo, 
 Atta Nasser, 
 Jos Verbist  
dramaturgie 
 Bart Capelle 
met de steun van de taxshelter  
van de Belgische Federale Overheid

In Theater Antigone
donderdag 4 maart om 20u15 (première) 
vrijdag 5 maart en  
zaterdag 6 maart om 20u15 
en daarna op tournee tot 19 april

(touchons du bois...)



Jackson, Muhammad Ali en Maradona.  
Als jongeling heb ik altijd gevoetbald. Ik 
stond toen niet stil bij de zaken die Bart nu 
benoemt; voor mij was dat een leuke en 
onschuldige sport. Op een gegeven moment 
begin je wel te beseffen dat er ook van alles 
aan schort en dat voetbal een kwalijke kant 
heeft. Maar dan nog. Als theatermaker pro-
beer ik al jaren mensen te verbinden, maar 
dan scoort Lukaku drie goals en loop ik door 
de Brugse Poort in Gent en zie ik voor een 
café zatten Eddy dansen met Moha med  
in djellaba. Ondanks alle vernietigende 
aspecten van voetbal kan het ook dit soort 
van verbinding teweegbrengen. Daar kan ik 
als theatermaker alleen maar jaloers op zijn. 
De allereerste keer dat Bart en ik het over 
deze voorstelling hadden, besloten we 
meteen om Theater Antigone als co-
producent te vragen – dat was lang voor  
ik hier artistiek leider werd. We wisten dat 
Jos Verbist zot is van voetbal. Hij ziet ook 
wel wat er allemaal niet aan klopt, maar zijn 
kijk is niet zo negatief als de onze, hij heeft 
meer hoop en geloof in de verbindende 
kracht ervan. We vonden het een logische 
samenwerking, en ik hoop dat Jos ons  
iets zal bijleren over de mooie kanten  
van voetbal.

Met De Barbaren duiken jullie  
in de wereld van het voetbal.  
Van waar kwam dit idee?

Bart Capelle : De directe aanleiding was een 
column van Abou Jahjah uit 2016. Hij had 
twee dagen ervoor een conflict met Karel De 
Gucht gehad in De Afspraak. Jahjah stelde 
dat De Gucht aan culturele framing van de 
islam en de Arabische cultuur deed door  
die als inherent gewelddadig tegen vrouwen 
te bestempelen. In een redenering ad ab-
surdum trekt hij in zijn column de parallel 
tussen de gewelddadige geschiedenis van 
Europa en zijn lange voetbaltraditie. Hoewel 
hij dat deels ironisch bedoelt, schrok ik  
toch: er is zoveel aan de hand in voetbal  
— machismo, racisme, fraude, hooliganisme, 
miljoenencontracten, … — maar omdat het 
zich binnen de context van voetbal afspeelt, 
zijn we geneigd het sneller goed te praten 
dan op eender welk ander domein in de 
samenleving. Het leek ons de moeite daar 
eens dieper op in te gaan.

Zijn jullie zelf voetballiefhebbers?

Haider Al Timimi : Ik ben opgegroeid  
met drie grote westerse namen: Michael 

Money & 
Macho’s — 
gesprek over 
De Barbaren
Op dit moment is Haider Al Timimi niet alleen artistiek leider 
van Theater Antigone, maar ook nog van Kloppend Hert,  
het door hem opgerichte Gentse gezelschap, waar hij  
o.a. Studio Shehrazade en Utopera maakte. Zijn volgende 
voorstelling heet De Barbaren en wordt een samenwerking 
tussen beide huizen. Een gesprek met Haider Al Timimi  
en dramaturg Bart Capelle. 



Al Timimi : En opgekocht worden door een 
clubje oude witte miljardairs. Anderen kopen 
een schaakbord met schaakstukken, zij 
kopen voetbalsterren van overal ter wereld, 
voor hun persoonlijke schaakspel. Waar ze 
gigantisch veel geld aan verdienen. 

Capelle : Het idee van helden heeft  
iets dubbels. Voor jonge Belgen met een 
migratieachtergrond kunnen rolmodellen  
als een Lukaku of Kompany enorm belangrijk 
zijn, maar we mogen toch niet verwachten 
dat iedereen de grote uitzondering wordt?  

Al Timimi : Exact. Vaak zijn het jongens  
die uit precaire contexten komen. In het 
technisch onderwijs is een voetbalcarrière 
voor veel jongeren de enige uitweg. De 
enige manier om geaccepteerd te worden, 
om te schitteren. Het is dat, of de fabriek. 

Mogen we ons echt aan een  
voor stelling over voetbal ver-
wachten, of gaan jullie voetbal 
vooral ge bruiken als een bril  
om naar de wereld te kijken?

Al Timimi : De twee sluiten elkaar niet uit. 
Vanuit theatraal oogpunt is voetbal een dank - 
baar gegeven: het is een actieve en heel 
beeldende sport, waar een interessante 
symboliek rondhangt. We willen vanuit die 
symboliek vertrekken, zonder de schoonheid 
van de sport te vergeten. De gemeenschaps - 
vormende kracht van voetbal is ronduit 
ontroerend. Het potentieel tot verbinding, de 
diversiteit. Je mag keihard tegen immigratie 

Hoe past deze voorstelling in het 
onderzoek naar ‘Humanisme 2.0’ 
van Kloppend Hert?

Al Timimi : Alle voorstellingen die we tot nu 
toe met Kloppend Hert maakten, zijn een 
onderzoek naar het humanisme vandaag en 
waar dat aan een upgrade toe is. Utopera 
ging over geloof en wetenschap, Zero for 
Conduct over onderwijs, Studio Shehrazade 
over homoseksualiteit. De Barbaren legt  
de focus op discriminatie, racisme en eco-
nomie. En ze raakt ook alle punten uit de 
vorige voorstellingen nog eens aan; alles wat 
we problematisch vinden aan kapitalisme 
komt erin samen. 

Capelle : Inderdaad. Met ook een focus op 
het individualisme binnen het kapitalisme. 
Op tafel liggen enkele fragmenten uit de 
roman Atlas Shrugged van Ayn Rand, die 
daarmee halverwege vorige eeuw de basis 
legde voor de hedendaagse meritocratie:  
het individu is tot alles in staat. Maar als je  
in de shit zit, moet je ook in staat zijn om 
jezelf bij je haren uit het moeras te trekken. 
The American Dream. Die wordt vaak 
gekoppeld aan bijvoorbeeld Hollywood-
sterren, maar gaat evengoed op voor voet-
balvedetten. Hoeveel kleine jongens dromen 
er niet van een topvoetballer te worden? Dat 
is ook het mooie eraan: je hebt er niets voor 
nodig, behalve een stuk straat waar niet te 
veel auto’s passeren en een bal. Voetbal is 
enorm democratisch. Maar daarnaast heb  
je die Fifawereld, waar helden miljoenen 
verdienen en op handen worden gedragen. 



Wie zijn de barbaren?

Capelle : De titel is geïnspireerd op Waiting 
for the Barbarians van J.M. Coetzee. Die 
roman gaat over een magistraat in een 
dorpje aan de grens van een niet nader 
gespecificeerd rijk. Buiten, aan de rand van 
het rijk, leven de barbaren. Binnen is alles 
erop gericht de barbaren buiten te houden. 
Het systeem dat daarvoor gehanteerd wordt, 
is zo rigide dat je je kunt beginnen afvragen 
of het niet barbaarser is dan de barbaren zelf. 
Als we in de context van voetbal het woord 
barbaren gebruiken, denken we vrij wel met-
een aan hooligans. De standen maat schappij 
is dan niet ver weg: volgens het cliché zijn 
hooligans mensen uit de arbeidersklasse die 
uit frustratie elk weekend op elkaars bakkes 
slaan. Maar hoe zit het met het systeem 
waarbinnen voetbal opereert? Mensen die 
voor miljoenen worden gekocht en verkocht? 
Dat is op een of andere manier ook erg 
barbaars. Dus inderdaad, de centrale vraag 
voor mij is: wie zijn de barbaren? 

Al Timimi : Ben je een barbaar als je de ogen 
sluit voor geweld en perversie? Welke ver-
antwoordelijkheid draag je zelf? Ik kan me 
inbeelden dat voetbal soms de barbaar in 
ons naar boven haalt. Sommige hooligans 
gaan zelfs niet eens naar de match kijken; 
voetbal is dan gewoon een excuus om hun 
agressie bot te vieren. In een stad als 
Glasgow stijgt het huiselijk geweld tegen 
vrouwen met 30% bij een belangrijke match. 
Misschien is voetbal een soort decom-
pressie van een samenleving.

Capelle : Een noodzakelijke decompressie. 
Je in een match verliezen, meebrullen  
en zingen, … is ook een vorm van stoom 
aflaten. En dan kun je je afvragen of voetbal 
agressie opwekt, dan wel of het uitlaatklep 
is voor geweld dat sowieso aanwezig is  
in elke mens. 

Al Timimi : Voor de ene is supporteren ge-
noeg, terwijl anderen met baseball knuppels 
naar het stadion trekken en nog een andere 
alles opkropt om dan onver wacht als een 
lone wolf enorme ravage aan te richten. Er 
vloeit een lavastroom onder onze steden,  
die heel af en toe in een kleine of grote uit-
barsting naar boven komt. En die makkelijk 
te koppelen is aan de beeldtaal van voetbal: 
het smijten met bananen, een speler die na 
een goal de Hitlergroet brengt en een half 
stadion dat teruggroet. 

zijn, maar dan scoort Lukaku en is hij de 
grote held. Van de Egyptische sterspeler 
Mohamed Salah hangen er posters in de 
kamers van de witste kinderen in Engeland. 
Voetbal kan afkomst overstijgen, alleen het 
talent is van tel. Tot Lukaku of Salah een  
keer niet goed spelen, dan krijgen ze een 
banaan naar hun hoofd gegooid. Het is dàt 
onderzoek dat we willen voeren. Niet met  
de grote moralistische vinger, en niet met  
de bedoeling voetbal te bashen. 

Capelle : Een voetbalploeg is een soort van 
microkosmos, aan de hand waarvan je iets 
kunt vertellen over de grotere dynamieken in 
de wereld, maar dan op schaal van de mens. 

Al Timimi : Voetbal is een hyperdiverse 
wereld. Voor De Barbaren stelden wij ons 
eigen ploegje samen: allemaal topspelers, 
maar divers qua leeftijd, gender en afkomst. 
Jos Verbist speelt de coach van vijf  
Bel gische spelers: naast Kaat Arnaert  
zijn dat Berthe Kilozo, met roots in Congo, 
Giovanni Baudonck met roots in Mauritius, 
Arber Aliaj van Albanese origine en Atta 
Nasser uit Palestina. Dat diverse plaatje dat 
voetbal ons voorhoudt lijkt altijd zo mooi. 
Maar tegelijk draait het ons een rad voor de 
ogen, en is het een bastion waar racisme  
en ongelijkheid ingebakken zitten. 

Tekening © Dooreman



Capelle : Het laat ook toe een belangrijke 
nuance aan te brengen in het denken rond 
machismo. Misschien is machismo iets dat 
genetisch enkel aan mannen gelinkt kan 
worden. Maar dan nog zijn wij niet enkel 
biologie, maar ook cultuur. En agressie en 
geweld zijn niet exclusief mannelijk. Er lopen 
vrouwen rond die tot dezelfde dingen in 
staat zijn als mannen. Vrouwen zijn niet  
altijd lieflijk en zacht, mannen zijn niet altijd 
de grote barbaren — dat is ook een 
stereotypering. 

Kun je al iets meer vertellen over  
de vorm van de voorstelling? 

Al Timimi : Momenteel hebben we heel veel 
associaties met het tribale, met machismo, 
kracht, brood en spelen. Ik denk aan een 
scène waarin Jos zijn oprechte liefde voor 
voetbal tot uiting brengt, terwijl achter hem 
zijn spelers aan product placement doen. Ik 
wil verhalen op scène over beloftevolle 
jonge spelers die uit Afrikaanse landen naar 
hier worden gehaald, een paar weken mogen 
meedraaien en dan te licht bevonden worden 
en als sans-papiers op straat terechtkomen. 
Ik zie een speler die walst met een 
reuzenbanaan. We hoeven niet politiek 
correct te blijven. We willen de 
mechanismen van het systeem overnemen: 
de voorstelling wordt ook brood en spelen. 
Met alle taferelen en beelden en taal die zo’n 
voetbalmatch met zich meebrengt. Neem nu 
die racistische koren. Ik breek al als een 
tramchauffeur raar naar mij kijkt, maar wat 
doet het met een speler als duizenden 
supporters hem voor aap uitkafferen? Dat is 
onvoorstelbaar. Hoe voelt zo’n mens zich? 
Om inzichten kwijt te kunnen, heb je soms 
nood aan een heel fijn boortje. Met humor, 
nuance, verbeelding, muziek en schoonheid 
kunnen we een gaatje maken in onze harde 
zielen. We hoeven geen warm water uit te 
vinden; de meesten onder ons weten wel 
hoe de vork in de steel zit als het over 
voetbal gaat. Maar misschien voelen we al 
lang niets meer, waardoor we ook niet meer 
in actie schieten. En dat is wat we willen 
uitzoeken: hoe kunnen we mensen terug 
doen voelen? 

Ellen Stynen
11 december 2020

Het machismo is nooit ver weg  
in voetbal.

Al Timimi : Inderdaad. Dat gaat niet enkel 
over geweld, maar ook over het idee dat je  
je als man niet kwetsbaar mag opstellen.  
Dat is het grootste gevaar van machismo: 
dat je je als jonge gast moet identificeren 
met stoer en sterk zijn, en niet huilen.  
Als er al zoiets als een agressief gen be-
staat, dan versterken wij dat hierdoor als 
maatschappij. En voetbal draagt daaraan  
bij. Naast en ook op het veld; agressie is 
onderdeel van de sport.

Voetbal is nog steeds een mannen-
bastion; het ploegje in De Barbaren 
bestaat uit mannen én vrouwen. 

Al Timimi : Vrouwenvoetbal bestaat ook, al 
wordt het als tweederangs beschouwd en 
totaal onderbetaald. Of normaal betaald. 
Frappant ook hoe mannelijke spelers na een 
tackle soms een halve kilometer over het 
veld rollen in de hoop de scheidsrechter  
mee te krijgen, terwijl je in vrouwenvoetbal 
de speelsters met gebroken neuzen en 
bloed op hun gezicht nog een half uur ziet 
verder spelen. Het zou raar zijn als we in De 
Barbaren enkel oog hebben voor mannen, 
dan maken we dezelfde fout als iedereen. 
We willen in onze voorstelling de werelden 
van het mannen- en vrouwenvoetbal 
samenbrengen. En het probleem ook vanuit 
vrouwelijk standpunt onderzoeken. 
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Dus beloofden wij elkaar op zoek te gaan 
naar die ander, de onbekende, de vreemde. 
Om mensen buiten onze bubbel te ont-
moeten en om hen te horen. Want hoe gaat 
het eigenlijk met hen? Is er iets dat hen van 
het hart moet? Willen ze iets delen? Iets 
vragen? Iets roepen of fluisteren? En zo ja, 
door wie hopen ze gehoord te worden?

En hier zijn we dan.
Twee nieuwsgierige theatermakers op zoek 
naar verhalen die doorgaans niet verteld 
worden. Naar stemmen die wij veel te weinig 
of nooit horen. En naar stemmen waar door-
gaans niet genoeg naar geluisterd wordt.

Op allerlei coronaproof manieren brengen 
we deze inspirerende, schone, hoop-
gevende en soms trieste verhalen tot bij u. 
Wij schrijven en vragen steeds wisselende 
artiesten andere vormen te bedenken om 
deze stemmen eens flink te versterken. 
Misschien was u al op de Leave No One 
Behind-braderie of bij de Stemmen uit  
een stad audio-expo? 

Was u daar niet? Geen nood. Sinds kort kunt 
u alle verhalen beluisteren op onze website: 
www.stemmenuiteenstad.org. Daar kunt  
u veilig in uw eigen tijd de ander blijven 
ontmoeten. Hopelijk is dat voor u net zo 
waardevol als voor ons.

Voor 2021 wensen wij u veel 
nieuwsgierigheid toe.

Veel luisterplezier.

En tot horens,
Hanne Machielen & Kirsten van den Hoorn

PS. Op de volgende pagina delen we  
graag al een geschreven portret met u.

Tijdens de eerste lockdown zaten wij, net 
zoals velen, uren achter onze computer.  
Te videobellen. Met onze vrienden, onze 
ouders, familie. We praatten over van alles 
en we luisterden naar elkaar, veel echter dan 
we ooit gedaan hadden. We hadden immers 
tijd. En dat deed deugd.

We vertelden elkaar hoe we onszelf bezig-
hielden. We spraken nostalgisch over res-
taurants, feestjes, theater, sportclubs en  
een geannuleerde vakantie. Maar er was nog 
iets… We konden er de vinger niet op leggen.
 
Pas toen we voor de zoveelste keer naar de 
televisie keken of naar de radio luisterden 
begon het ons te dagen. Na weken van 
virologen, presentatoren, celebrities en 
persconferenties hadden we het wel wat 
gehad met al die bekende en luide stemmen. 
En zelfs een beetje met die videoaperitieven.

En zo kwamen we erachter wat we het 
meest misten.

De ander. Die ontmoeting met een onbe-
kende. We misten het onverwachte van  
het leven. Dat toevallige moment dat soms 
zo magisch kan zijn en je dag kan maken.

Een praatje bij de supermarkt zat er niet 
meer in. Iedereen was doodsbang voor 
elkaar, wij ook. Als iemand te dichtbij  
kwam, raakten we geïrriteerd. Hou afstand!, 
dach ten we dan. Tot we beseften dat we  
ons niet alleen fysiek distantiëren, maar  
ook sociaal. Hoe zijn we zover gekomen?

We zijn toch bang voor een virus  
— toch niet voor elkaar?

Beste lezer,

Anny:
“Als iedereen iemands hand vasthoudt,  
staat de hele wereld hand in hand.”



Maar nu is te laat, nu heeft ze dat  
niet meer nodig.
Opa en meme stonden voor hun deur toen  
ik aanbelde bij Cheyenne. En tijdens ons 
gesprek, in de keuken aan het grote raam, 
haalt opa de grasmaaier uit het eierschaal-
witte tuinhuisje met twee raampjes, een 
deurtje en een puntdak en begint strookje 
voor strookje het gras te maaien. 
Meme huilt de hele tijd, maar opa  
geeft geen kik. ‘Dat is trauma, denk ik.’  
‘Hij heeft hem gevonden, mijn vader.’
Mensen hebben te veel vooroordelen. Ze 
zouden beter wat meer luisteren naar elkaar. 
Iedereen heeft zijn eigen verhaal. ‘Tijdens 
corona luisterden mensen beter naar elkaar, 

Alles geven wat hij nodig heeft, maar niet  
te veel. 
Dat is hoe Cheyenne haar zoon wil opvoeden 
en wat ze van haar ouders heeft geleerd. Zo 
wordt hij, net zoals zij, geen verwend nest. 
Met wat meer controle en duidelijkere 
grenzen. Vragen waar hij heen gaat als hij  
de deur uitloopt en hoe laat hij thuiskomt.
Dat wil ze wel beter doen dan haar ouders. 
Zo wordt hij hopelijk geen tienervader. 
Cheyenne, 20, woont samen met haar zoontje 
Thomas, 4, in het huis van haar vader, naast 
haar grootouders. Ze delen een tuin en een 
beetje het leven. Of ja, een beetje... Haar  
opa en meme kunnen soms net zo streng zijn 
als ze vroeger van haar ouders verlangde. 

Cheyenne en    Thomas



Cheyenne en    Thomas
in plaats van een pintje te drinken op café, 
gingen we praten en naar elkaar luisteren. 
Dat is veel beter. Iedereen heeft zijn eigen 
verhaal, dat weet je vaak niet. En door te 
luisteren ontdek je van hé, die heeft ook 
zoiets meegemaakt of die ziet er zo of zo  
uit, maar is eigenlijk zo. Mensen kopen  
geen boeken met een lelijke foto op de 
voorkant, da’s jammer. Zo werkt het niet.’ 
Kleine Thomas probeert op de keuken-
stoelen te kruipen. Kalm en kordaat houdt  
ze hem tegen. Op stoelen klimmen doen we 
niet. Tranen met tuiten, maar mama bepaalt 
de regels. Nee is nee. Thomas staakt zijn 
pogingen en gaat zitten mokken achter zijn 
moeder, boos en verdrietig. Zacht draait zij 

zich om en legt haar kriebelvingers op zijn 
buik. ‘’t Is gedaan, ’t is gedaaaaan’, en ze 
kietelt. Zijn pruillip wordt een schaterlach.  
’t Is gedaan. 
‘Als ze mij dood zouden vinden, zouden ze  
in de krant schrijven: “Moeder van één kind 
vermoord te Kortrijk.” Bij mijn vader stond  
er: “Notoir drugsverslaafde vermoord.” 
“Notoir”… Hij was niet eens notoir en hij was 
aan het afkicken. “Vader van drie kinderen 
dood aangetroffen in eigen woning”, dat  
had er moeten staan.’ 
Mensen hebben te veel vooroordelen. 
Ze zou zo graag willen dat de wereld weet 
wie haar vader echt was. Veel vertrouwen in 
de mensen. Te veel, anders had hij die nacht 
nooit de mensen binnengelaten die hem van 
het leven zouden beroven. En altijd daar om 
iedereen te helpen. Nog meer de ander dan 
zichzelf. Haar vader was een schone mens, 
met te veel problemen. 
Thomas mag niet drinken en uitgaan voor 
zijn 16de. Dat heeft ze al lang besloten.  
Nu alleen hopen dat Thomas’ vader daar 
hetzelfde over denkt. Cheyenne heeft nooit 
drugs aangeraakt. Waarom zou je iets willen 
proberen als je van zo dichtbij hebt gezien 
wat het aanricht?
Toen Thomas geboren werd, woonden ze 
een tijdje bij Cheyennes moeder. Maar het 
werd tijd om te vertrekken. Het is daar nogal 
vuil in huis. Cheyenne is blij dat ze hier woont, 
dat ze haar eigen leven leidt met Thomas  
en een opa in de tuin. 
‘Niet met je vingers aan het venster!’,  
roept ze overlopend van liefde en ergernis 
naar kleine Thomas. ‘Die heb ik gisteren  
net gekuist.’ 

Foto © Maarten Thorrez
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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

Aurelie Di Marino nodigt Ahilan Ratnamo- 
 han, 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 ogenschijn- 
lijk achterhaalde film, stelt ze een belang- 
rijke 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 ver anderd en wat 
hetzelfde gebleven? 
 If there weren’t any blacks you’d have  
to invent them speelt specifiek met de 
erkenning van de onrechtvaardig heid  
van de blanke machtsstructuur in de 
samenleving en het feit dat men diezelfde 
machtsstruc turen gebruikt om de eigen 
positie te be vorderen. Wie zet zijn masker  
op en speelt welke rol? Klopt er nog een 
menselijk hart achter het masker dat we 
opzetten in de samenleving?

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 20u15

Kunstenwerkplaats Pianofabriek

If there 
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(zet het in potlood…)



We worden geboren. We leven. We sterven. 
We glijden of vechten langs de hoogte-  
en 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 prijzen- 
kast nog leeg. Daar probeert hij met de  
voor stelling 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 Inter nationaal Theater Amsterdam. 
Het is de hoogst haalbare viering voor  
elke theater acteur 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?
 
concept, tekst en spel 
 Vincent Rietveld 
tegenspel Kim Karssen, Mirthe Labree, 
 Lisa Schamlé, Rob Smoren berg, 
 David Westera 
coproductie Grand Theatre Groningen 
met de steun van Stichting Melanie, 
Dioraphte, Lirafonds, Amsterdams Fonds 
voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten

De Warme Winkel

Vincent 
Rietveld gaat 
 voor de 
 Louis 
 d’Or

Hoe reik je  
verder dan de  
middelmatigheid  
van het leven?

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 20u15

(als alles goed gaat…)
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om samen met deze familie mooie  
dingen te maken! 
Tijdens tweewekelijkse ateliers op 
zondagnamiddag bij Theater Antigone 
wordt er samen op de vloer gewerkt  
en getoond. Daarnaast debatteren  
we regelmatig over thema’s die ons 
bezighouden. Dit alles wordt aangevuld  
met twee keer per jaar een intensieve 
werkweek die de ruimte biedt om  
op concrete dingen door te werken.  
Eén keer per jaar tonen we ons werk  
via een publiek toonmoment. 
Je wordt gecoacht door professionele 
begeleiders met ervaring als theatermaker, 
speler, choreograaf, danser, zanger of 
schrijver. 
Deelname is gratis. 
Interesse of nog vragen?  
Stuur een mailtje naar Hannah Tilquin, 
hannah@antigone.be.

Vanaf januari starten we met de uitbouw van 
een nieuw artistiek platform in Kortrijk. 
Geënt op TransfoCollect in Brussel en Jong 
Gewei in Gent — twee werkingen die Haider 
Al Timimi de voorbije jaren mee uit de grond 
stampte —  willen we met dit platform de 
diversiteit van de Kortrijkse straten op het 
podium brengen. 
Iedereen vanaf 17 jaar die het vuur in  
zich voelt branden en die zijn of haar stem 
wil laten horen, is welkom. We maken  
komaf met het idee dat theater enkel voor  
de happy few zou zijn, en mikken net op 
diegenen die denken dat ze niets te zoeken 
hebben op een podium. 
In onze visie is er binnen ‘theater’ ook  
plaats voor muziek, film, dans, beeld, slam 
poetry, … en zijn er vele wegen die naar 
theater leiden. Vandaar onze oproep naar 
iedereen met een interesse voor theater, 
film, tekst, spelen, regisseren, dansen, 
maken, schrijven, decor bouwen, … 
In onze werking willen we mensen helpen 
ontdekken waar hun potentieel ligt. Via 
experiment en onderzoek werken we naar 
een toonmoment toe. We denken kritisch  
en wrijven waar nodig. Geen audities of 
preselecties, we vragen enkel onvoorwaar-
delijk engagement en heel veel goesting  

Welcome 
in da 
club!

Nieuw 
artistiek 
platform 
in Kortrijk
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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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