
tijdschrift
verschijnt 4 x per jaar
januari–april–juli–oktober
afgiftekantoor:
8500 Kortrijk mail – P309990

januari 2022
afzendadres:
Theater Antigone
Overleiestraat 41
8500 Kortrijk

P.B.–P.P.
BELGIE(N) – BELGIQUE



DE BARBAREN
Haider Al Timimi / Kloppend Hert & Theater Antigone

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 huiselijk 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 financiële put die vaak haar armste bewoners treft. De Brits-
Nigeriaanse 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.

In De Barbaren volgen we een afgedankte voetbalmascotte, die 
wakker wordt in een wereld die hij niet langer herkent. Hij wordt op 
sleeptouw genomen door vijf spelers, op zoek naar de verloren ziel 
van hun sport. Voorbij het cynisme dribbelen ze zich een baan tussen 
meisjes- en jongensdromen, het vuur van de supporters en de schoon-
heid van het doelpunt. Ze graven onder de pelouse naar de plek waar 
‘zatte Mathilde’ en ‘Mohammed in djellabah’ elkaar in de armen val-
len omdat Lukaku drie goals heeft gescoord. Ondertussen zoekt onze 
mascotte vertwijfeld verder naar zijn plaats in de nieuwe pikorde.

concept en regie 
Haider Al Timimi

spel 
Arber Aliaj, Kaat Arnaert, 
Giovanni Baudonck, Berthe 
Kilozo, Atta Nasser, Jos Verbist

dramaturgie 
Bart Capelle

scenografie 
Sven Roofthooft

muziek 
Haider Al Timimi, Kaat Arnaert

kostuumontwerp 
Marij De Brabandere

lichtontwerp 
Maarten Thorrez

geluidsontwerp 
Niels Vanherpe

stage techniek 
Robbe Van Compernolle

met dank aan 
Peter Vandenbempt

productie 
Kloppend Hert & Theater 
Antigone

coproductie 
Perpodium

met de steun van 
de taxshelter van de Belgische 
Federale Overheid

In Theater Antigone
donderdag 13 t/m 
zaterdag 15 januari
om 20u15



De barbaren komen
Ge gaat blij zijn als ze enkel uw lever opeten 
Ze staan al te dringen achter de hekkens
Om uw veld te bestormen
Ze gaan uw dorpen plunderen en 
Ze gaan uw bal platsteken als hij per ongeluk over ’t muurke vliegt
Ze gaan 1000 zonen baren die allemaal met uw dochter willen trouwen
Uw dochter gaat een snor krijgen
Ze gaan feesten tot diep in de nacht
En ge gaat uw eigen gedachten niet meer horen
Ze gaan rare filosofieën in uw hutsepot roeren
’t Gaat pikant zijn, ge gaat diarree krijgen. Spetterpooooeeep!
Ze gaan u uw woorden doen opeten en u nieuwe woorden geven
Ze gaan uw tradities fijnhakken en bakken in de pan met sojasaus 
Ze gaan in uw gezicht staan fluisteren in vreemde talen:
Bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar

foto’s: Bart Grietens



JEZEBEL
Cherish Menzo / Frascati Producties

Performer en choreografe Cherish Menzo liet zich voor haar 
bekroonde danssolo inspireren door de Video Vixens: uitdagende 
vrouwelijke modellen die eind jaren 90 opdoken in hiphopvideoclips, 
en de stereotypen versterken die geassocieerd worden met de zwarte/
donkere/gekleurde vrouw.

Jezebel weigert gedefinieerd te worden door anderen. Ze navigeert 
door het landschap van de hiphopcultuur en zoekt naar manieren 
om haar imago zelf op te eisen. Hoe zou zo’n zwarte hip-hop honey er 
vandaag uitzien?

“Misschien denken ze dat ik stereotypen bevestig. Maar ik wil bevra-
gen wie bepaalt wat negatieve stereotypen zijn. Ik kom op voor de 
vrijheid je lichaam te seksualiseren, er geld mee te verdienen en als 
rapper je stem te verheffen.”

—Cherish Menzo in De Volkskrant

Best of Fringe Award 2019
Selectie Het TheaterFestival 2020

“Menzo laat zien dat ze een zeer sterke performer is, die moeiteloos 
kan wisselen van vrouwelijk naar mannelijk en dierlijk. Ze is betove-
rend en houdt je elke seconde vast.”
—Jury Fringe Festival 2019

“Componist Michael Nunes maakt een schitterende soundscape, 
dreigend en heftig. En zo is de hele performance van Menzo: op de 
grens van dreiging en verleiding, van vervreemding en verleidelijk-
heid. Een echt statement maakt Cherish Menzo niet, en dat is goed; 
ze dwingt je voor alles na te denken over je eigen manier van denken 
in stereotypen.”

—Keuze van de Criticus in Theaterkrant

concept, choreografie
en performance 

Cherish Menzo 
lichtontwerp en technische
coördinatie 

Niels Runderkamp
muziek 

Michael Nunes
video 

Andrea Casetti
kostuums 

Daniel Smedeman
dramaturgie 

Renée Copraij
outside eye 

Berthe Spoelstra, Christian 
Yav, Nicole Geertruida

zangcoach 
Shari Kok-Sey-Tjong

campagnebeeld 
Tatchatrin Choeychom

coproductie 
Frascati Producties

productieleiding 
Bibi Scholten van Aschat

spreiding en tourmanagement 
GRIP en Frascati Producties

met de steun van 
Amsterdam Fonds voor 
de Kunst

dank aan 
Benjamin Kahn, Centre 
Chorégraphique Le Château

In Theater Antigone
woensdag 9 februari
om 20u15
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MET VOORBEDACHTEN 
RADE

Vincent Rietveld / De Warme Winkel

De mens is echt een succesverhaal. Sinds hij 2,5 miljoen jaar geleden 
de vlaktes van Oost-Afrika verliet is zijn opmars niet meer te stui-
ten. Door zijn aanpassingsvermogen, communicatievaardigheden en 
uitzonderlijke oplossingsgerichtheid heeft hij zich opgewerkt tot hét 
zoogdier om rekening mee te houden. Maar dit succesverhaal begint 
zichzelf met scherpe tanden in zijn weke staart te bijten. De planeet 
is kaalgegraasd en de mens staat voor de grootste uitdagingen in zijn 
relatief korte geschiedenis: hoe gaat hij zichzelf te lijf? Hoe gaat hij 
dit varkentje wassen? Hoe lost hij dit nu weer op?

We kennen Vincent Rietveld van Theatergroep De Warme Winkel 
maar hij bevrijdt zich nu van dat conceptuele en kunstzinnige juk en 
laat zich van zijn grappigste kant zien. Hij is absurd, onvoorspelbaar 
en ongekend grappig. Maak kennis met Vincent en zijn unieke oplos-
singen voor onze problemen.

MET VOORBEDACHTEN RADE is het derde deel van een serie 
waarin Vincent Rietveld van De Warme Winkel overbevolking onder-
zoekt. Een flirt met cabaret én met de dood!

tekst, concept en spel 
Vincent Rietveld

productie 
De Warme Winkel

In Theater Antigone
donderdag 17 februari
om 20u15

foto: Sofie Knijff



THE HAPPY FEW
Randi De Vlieghe / BRONKS

Are they fake news or are they the new fakes?

Iedereen lijkt vandaag de dag politicus, academicus, consument, 
producent, activist, nihilist, kapitalist, terrorist, racist, journalist, 
idealist. En dat allemaal terzelfder tijd.

In The happy few doen vijf acteurs een poging om de maakbaarheid 
van hun identiteit te toetsen aan de realiteit.

Wie zijn ze echt en wie willen ze zijn?

Zitten ze in een luxepositie als acteurs of hebben ze een grotere  
verantwoordelijkheid naar de wereld toe?

Zullen hun nobele intenties verder reiken dan de theaterzaal of blijft 
het bij een verwoede poging? Voor de wereld? Voor de generaties die 
volgen? Voor wie zoekende blijft?

Zijn het stand-upcomedians? Martelaren? Snobistische wannabe’s?
Zijn het bovenmenselijke dansvirtuozen of raaskallende pamflet-
tisten die je een geweten willen schoppen tot je bang in een hoekje 
wegkruipt.

En maakt het allemaal iets uit?

choreografie en regie 
Randi De Vlieghe

spelers 
Laurence Roothooft, Gaspard 
Rozenwajn, Jotka Bauwens, 
Arne Luiting, Adnane Lamarti

muziek 
Michiel De Malsche

kostuum 
Valerie Le Roy

decorontwerp 
BRONKS, Jan de Brabander, 
Tom de With

productie 
BRONKS 

coproductie 
Perpodium

met de steun van 
de taxshelter van de Belgische 
Federale Overheid

In Theater Antigone
woensdag 9 maart
om 20u15

voor iedereen vanaf 12 jaar
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Festival
 Kortrijk

EUPEPSIA/DYSPEPSIA, 
AN ARCHIVE OF 
APPROPRIATIONS

Ictus

Op 12 maart zetten we de deuren open voor Festival Kortrijk, dat bij 
ons deze voorstelling van Ictus presenteert, het internationaal gere-
nommeerde ensemble voor hedendaagse muziek.

Ictus brengt in samenwerking met muzikant Eva Reiter en Karin 
Harrasser, professor culturele studies aan de universiteit van Linz, 
geen klassiek concert maar een lecture-performance-concert rond 
kolonisatie en dekolonisatie van muziek.

In de 18de eeuw ontstonden tijdens de jezuïtenmissies naar het 
Boliviaanse Chiquitanía eigenaardige, maar prachtige hybride 
genres uit de samensmelting van barokmuziek en inheemse cultuur. 
Eupepsia/Dyspepsia blaast dat repertoire nieuw leven in met een 
combinatie van barok- en elektronische instrumenten. In opdracht 
van Ictus creëerden Angelica Castello, Freddy Vallejos, Eva Reiter en 
Jorge Sánchez-Chiong ook enkele korte werken voor dit programma.

Het motief Eupepsia/Dyspepsia wordt in deze lecture-performance 
een metafoor voor, en een in de praktijk zetten van, trans-Atlanti-
sche betrekkingen. Muziek werd door missionarissen gebruikt om te 
bekeren en te ‘beschaven’. Vanuit dit schadelijke idee verstoorden de 
missionarissen de inheemse gemeenschap met hun Europese invloe-
den. Maar het was ook het begin van nieuwe en fragiele werelden, die 
zich vervolgens vertaalden in muziek.

Daarom wil Eupepsia/Dyspepsia hybride muziekvormen (tussen 
barok en hedendaagse muziek, composities uit Europa én de Nieuwe 
Wereld, collages tussen tekst en geluid, …) aanbieden: niet als 
oplossing, nieuwe aanpak of remedie, maar als bespiegeling over de 
langetermijneffecten van cultureel geweld.

verteller en projecties 
Anna Mendelssohn

dramaturgie, viola da gamba,
blokfluit en andere instrumenten 

Eva Reiter
elektrische gitaar en andere
instrumenten 

Tom Pauwels
percussie en andere
instrumenten 

Tom De Cock
klank en licht 

Alex Fostier
dramaturgie en teksten 

Karin Harasser

In Theater Antigone
zaterdag 12 maart
om 17u

gratis inleiding om 16u15

Tickets via 
festivalkortrijk.be of 
Ticketservice Kortrijk 
(056 23 98 55)

taal: Engels, Nederlands 
boventiteld



FUN LOVING HUMANS
Simon D’Huyvetter / Kopergietery & KGbe

The first human is pretty lost.
The second is smiling.
The third is bungeejumping.
The fourth really hates babies.
The fifth is watching scary shit.
The sixth is refusing to eat.
The seventh is proud of his body
The eight is tearing up old pictures.
The ninth is an old guy tapdancing.
The tenth wants to kill the third.
The eleventh would like to have at least one friend.
The twelfth is crying softly.
The thirteenth almost died but is ok now.
The fourteenth is not masturbating 
The fifteenth has started a blog about emotions.
The sixteenth is spitting on all the dead corpses.
The seventeenth is looking at the twelfth.
The eighteenth can’t believe this is happening.
And then they all played.

In de voorstelling Fun Loving Humans wordt op een liefdevolle 
manier onderzocht hoe ziek normaal alles en iedereen is. Dit gebeurt 
op uiterst gedetailleerde en totaal willekeurige wijze. Elke gelijkenis 
met bestaande personen of gebeurtenissen is treffend.

“Het is altijd een plezier om jongeren te zien stralen op scène en zeker 
wanneer dat met zoveel zwier, overgave en herkenbaarheid gebeurt 
als in Fun Loving Humans.” 

—De Standaard

regie 
Simon D’Huyvetter

spel 
Jonas Baeke, Lotta Bal, 
Robin Chan, Imme Crul, 
Bente De Graeve, Isaura De 
Paepe, Eran De Vlam, Sander 
Celestes De Vlam, Anthea 
Demoen, Gust Dhossche, 
Lisa Mari, Robbe Meere, Mats 
Vandroogenbroeck

artistieke coach 
Griet Dobbelaere

muziek 
Matthieu Sys 

kostuums 
Leentje Kerremans 

licht 
Jeroen Doise 

klank 
Gert Van Hyfte 

decor 
Jan Bekaert 

techniek 
Bart Van Bellegem 

productieleiding 
Polien Demeulemeester, Gielke 
Smet, Karel Clemminck

productie 
Kopergietery & KGbe

met de steun van 
de taxshelter van de Belgische 
Federale Overheid

In Theater Antigone
dinsdag 15 maart
om 20u15

voor iedereen vanaf 12 jaar
taal: eenvoudig Engels
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FLEMISH PRIMITIVES
Chokri Ben Chikha & Action Zoo Humain

Wij hebben altijd onze plan moeten trekken.
We zijn altijd op ons best in tijden van ellende.
Geploeter in de modder heeft ons groot gemaakt.
Sterk. Gedisciplineerd.

Ook nederig en bescheiden.

Maar die tijd is nu voorbij.
Nu moeten we vaste grond onder de voeten krijgen.
We moeten kijken naar wat we waren, om de beste versie van onszelf  
te worden.

Op de 35ste wereldtentoonstelling in Dubai realiseert een 
groep artiesten een project rond Vlaams Meesterschap – van 
‘Vlaams Primitief’ Jan Van Eyck tot choreografe Anne Teresa De 
Keersmaeker, van Brueghel en Rubens tot Platel en Van Noten, van 
ambacht tot hightech. En niet zonder neveneffect: hun verblijf in het 
Arabische emiraat brengt hen tot schijnbaar sluitende inzichten over 
de maakbaarheid van succes.

Terug op vruchtbare Vlaamse bodem neemt men de proef op de 
som. De centrale vraag: “Wie wordt de Vlaamse Meester van mor-
gen?” Onder het toeziend oog van het publiek ondergaan acht jonge 
Vlamingen, die enkel hun drang naar succes én hun migratie- 
achtergrond delen, een reeks experimenten. Wie trekt zich terug uit 
de ratrace? Wie bestendigt het geloof in de survival of the fittest? Hoe 
verhouden nature en nurture zich in hun strijd om succes, nu sociale 
wenselijkheid ook menselijke genen steeds meer naar haar hand zet? 

Flemish Primitives schijnt nieuw licht op flitsende talentenjachten 
en de maakbaarheid van succes. Samen met acht jonge performers 
onderzoekt regisseur Chokri Ben Chikha de relatie tussen thema’s 
als excelleerdrang, culturalisme en het definiëren van identiteit in 
een spektakelsamenleving.

regie 
Chokri Ben Chikha 

choreografie 
Chokri Ben Chikha, Laura 
Neyskens 

tekst 
Erik-Ward Geerlings 

met 
Iza Hankammer, Pjotr Nuyts, 
Hellen Boyko, Vivien Piti, 
Papus Keita, Moussa Ndiaye, 
Mustaf Ahmetti, Aki Iwamoto 

muziek 
Osama Abdulrasol 

video 
Pascal Poissonnier 

dramaturgie 
Raphaël Vandeweyer 

kostuum 
Robin Verslegers, Marij De 
Brabandere 

scenografie 
Fish Eye 

coproductie 
Action Zoo Humain, NTGent 

co-labo 
les ballets C de la B 

partner 
Stad Gent

In Theater Antigone
vrijdag 18 &
zaterdag 19 maart
om 20u15
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MANNAHATTA
Renée Goethijn / KWP

“De ultieme les van het Darwinisme is dat de natuur knutselt en 
improviseert. Er is geen Evolutie: catastrofes en verbroken evenwich-
ten zijn onderdeel van de natuurgeschiedenis; op ontelbare momenten 
in het verleden had het leven een volledig andere richting kunnen 
nemen.”

—Slavoj Žižek

Voor de voorstelling MANNAHATTA transformeert theatermaker 
Renée Goethijn – samen met scenograaf Stefan Jakiela – de scène in 
een magisch-realistisch en artificieel natuurtafereel. Drie figuren, 
voor wie de natuurlijke wereld slechts een vage herinnering is, zijn 
overgeleverd aan elkaar. Maar hoe reageren ze wanneer dat bizarre 
landschap aan een absurde rebellie begint? Hoe gaan ze om met het 
gevoel van ontheemding en vervreemding wanneer hun vertrouwde 
omgeving plots onvoorspelbaar handelt?

MANNAHATTA is een voorstelling die balanceert tussen theater, 
performance en beeldend werk, waarin Renée Goethijn op zoek gaat 
naar de verbanden tussen klimaat, technologie en paternalisme. Ze 
plaatst de spelers in een tegelijk nostalgische, futuristische en utopi-
sche wereld, waarbij de grenzen tussen natuur en technologie ver-
vaagd zijn. MANNAHATTA toont op die manier een landschap dat 
danst op de ruïnes van de wereld zoals we hem kennen. Een land-
schap dat de mens uiteindelijk misschien wel helemaal opslokt.

concept en regie 
Renée Goethijn

scenografie 
Stefan Jakiela

spel en creatie 
Goele Derick, Guy Dermul, 
Lotte Diependaele

geluidsontwerp 
Joris Blanckaert

lichtontwerp 
Kurt Lefevre

kostuumontwerp 
Anne-Catherine Kunz

dramaturgie 
Bart Capelle

assistentie regie, vormgeving,
dramaturgie 

Amélia Malfait
software en electronica 

Marcel Samyn
advies beweging 

Georgina del Carmen 
Teunissen, Bryan Thiltges

productie 
KWP

coproductie 
Voo?uit, C-TAKT, Theater 
Antigone, De Grote Post

In Theater Antigone
vrijdag 25 maart
om 20u15
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WOESTZOEKER
Raven Ruëll & Jan Sobrie / Theater Antigone & Theater Artemis

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 vrolijke, van de pot gerukte voor-
stelling 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 (geïmprovi-
seerde) instrumenten 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.

NRC Handelsblad gaf Woestzoeker in 2019 vijf sterren: “Een verhaal 
dat prachtig in elkaar steekt, met personages die je meteen in je hart 
sluit.” Dit voorjaar voor de allerlaatste keer te zien.

tekst en regie 
Raven Ruëll, Jan Sobrie

spel 
Dries Notelteirs, Sophie 
Warnant

scenografie 
Giovani Vanhoenacker

lichtontwerp 
Maarten Thorrez

geluidsontwerp 
Niels Vanherpe

livemuziek 
Keimpe De Jong, Arend Niks

stage 
Marie De Graeve, Liesbeth  
De Clercq

productie 
Theater Antigone

coproductie 
Theater Artemis

In Theater Antigone
zaterdag 26 februari
om 17u
FAMILIEVOORSTELLING

voor iedereen vanaf 8 jaar
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RESIDENTEN
Sinds september 2021 is de ploeg van Theater Antigone uitgebreid 
met twee nieuwe theatermakers: Atta Nasser en Amélia Malfait. Ze 
krijgen de komende maanden de gelegenheid om verder te groeien 
en te knoeien in hun werk, zonder de druk van een grande première. 
Wanneer de tijd rijp is, openen ze de deuren van hun atelier voor een 
eerste afspraak met het publiek. In afwachting geven we u langs deze 
weg al inkijk in hun werk.
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LUCKY LOBSTER

I am a lobster. 
I live in an aquarium with other lobsters. 

It is a small aquarium where I live.
And we are many. 
We are living on top of each other.
And there is not a lot of space to move freely. 
And every time one lobster tries to escape the aquarium, 
the other lobsters bring it down.
Every time you try to escape, 
the other lobsters bring you down. 

It is hard to leave. 
Hard to escape. 

But I was a lucky lobster.
I could leave.
I could escape from my aquarium.
I escaped during the night.
Everyone was sleeping.
I was fast.
And I was young. 

I escaped and I arrived at the ocean.
I swam deep.
I saw other fish and other free lobsters.
I talked to them.
And they told me a lot of beautiful lobster stories that I had 

never heard before. 

I decided to go back to the aquarium 
and share these beautiful stories with my lobster friends.

They made me feel guilty for leaving.
They didn’t listen to my stories.
And they never talked to me again. 

So I decided to escape once more and to go back to the ocean. 

And share some aquarium stories. 
Stories that the ocean doesn’t know.

fragment uit Atta Nassers nieuwe voorstelling Now I’m Here (première voorjaar 2022)



ABC-PROJECT 
2022
In januari start de vierde editie van het ABC-
project. We slaan de handen opnieuw in elkaar 
met onze buren van Wijkcentrum Overleie en 
ABC-cirkel (een initiatief voor huiswerkbege-
leiding), en bieden een reeks theaterworkshops 
aan voor kinderen tussen 6 en 12 jaar uit de 
Overleiewijk. De workshops zijn een speelse 
inleiding op theater en worden begeleid door 
twee professionele makers. Deze keer zijn dat 
Hanne Machielsen en Amélia Malfait.

Het ABC-project mondt uit in een gratis 
toonmoment, op woensdag 2 maart om 17u 
in Theater Antigone.

NIEUW:
MASRAHGROEPJE
‘Masrah’ betekent theater in het Arabisch. Het 
Masrahgroepje is een nieuw initiatief, waarmee 
we ouders met een precaire achtergrond willen 
laten kennismaken met ons aanbod en onze 
werking. De ouders komen gratis naar verschil-
lende matineevoorstellingen kijken en krijgen 
een inleiding en nagesprek. Met dit initiatief 
willen we op termijn ook de toeleiding van hun 
kinderen vergemakkelijken. Voor niet-school-
gaande kinderen voorzien we opvang tijdens de 
voorstellingen. 

De eerste voorstellingen op de Masrah-
agenda zijn Jezebel (dinsdag 8 februari  
om 14u), Woestzoeker (vrijdag 25 februari  
om 14u) en Flemish Primitives (vrijdag  
18 maart om 10u). 

Sluit je graag aan met je organisatie?
Meer info via hannah@antigone.be.
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PAASATELIER XL 
 

geboortejaren 2009 t/m 2013

Heb jij zin om theater te spelen? Ben je tussen 
8 en 12 jaar oud? Dan is ons paasatelier XL iets 
voor jou! 

Vanaf 9 maart kom je elke woensdagmiddag 
samen, om daarna in de paasvakantie volle 
dagen toe te werken naar een toonmoment voor 
vrienden en familie. Je maakt en speelt samen 
met regisseurs Hanne Machielsen en Kirsten 
van den Hoorn. 

Hanne en Kirsten zijn theatermakers en  
-spelers. Ze waren in Theater Antigone al 
samen te zien in de voorstelling OEPS. Naar 
aanleiding van de coronacrisis organiseerden  
ze de Leave no one behind-braderie op het Sint-
Amandsplein en maakten ze de wondermooie 
podcastreeks Stemmen uit een stad, waarin ze 
op zoek gaan naar mensen wiens stem we niet 
horen. De audioportretten zijn nog steeds te 
beluisteren op www.stemmenuiteenstad.org.

In Theater Antigone

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Iedere woensdag vanaf 9 t/m 30 maart 2022, 
van 13u tot 17u. Aansluitend 5-daags kamp in 
de paasvakantie, van 4 t/m 8 april van 9u tot 
16u30. Toonmoment op vrijdag 8 april om 17u. 

PRIJS (lunch + drank niet inbegrepen):
€ 150 – Kansentarief UiTPAS: € 30

Zin om mee te doen? Plaatsen zijn beperkt;
schrijf je dus vliegensvlug in via
www.antigone.be of hannah@antigone.be.

foto’s: Luc Depreitere



Do 13.01.2022 20u15 De Barbaren   Theater Antigone Kortrijk 

Vr 14.01.2022 20u15 De Barbaren   Theater Antigone Kortrijk 

Za 15.01.2022 20u15 De Barbaren   Theater Antigone Kortrijk 

Wo 19.01.2022 20u15 De Barbaren   ARSENAAL Mechelen 

Vr 21.01.2022 20u00 De Barbaren   30CC/Minnepoort Leuven 

Do 27.01.2022 20u00 De Barbaren   Cc Blankenberge 

Za 29.01.2022 20u00 De Barbaren   Cultuurfabriek Damme 

Wo 09.02.2022 20u15 Jezebel   Theater Antigone Kortrijk

Do 17.02.2022 20u15 MET VOORBEDACHTEN RADE Theater Antigone Kortrijk

Wo 23.02.2022 20u15 De Barbaren   C-mine Genk 

Do 24.02.2022 20u30 De Barbaren   Theater Malpertuis Tielt 

Za 26.02.2022 17u00 Woestzoeker   Theater Antigone Kortrijk 

Wo 09.03.2022 20u15 The happy few   Theater Antigone Kortrijk

Za 12.03.2022 17u00 Festival Kortrijk/Ictus   Theater Antigone Kortrijk*

Di 15.03.2022 20u15 Fun Loving Humans   Theater Antigone Kortrijk

  20u00 De Barbaren   De Brakke Grond Amsterdam (NL)

Wo 16.03.2022 20u00 De Barbaren   De Brakke Grond Amsterdam (NL)

Vr 18.03.2022 20u15 Flemish Primitives   Theater Antigone Kortrijk 

Za 19.03.2022 20u15 Flemish Primitives   Theater Antigone Kortrijk 

  20u00 De Barbaren   BRONKS Brussel 

Vr 25.03.2022 20u15 MANNAHATTA   Theater Antigone Kortrijk

De reservatiegegevens voor de reisvoorstellingen vind je op onze website.
Reserveren voor de voorstellingen in Theater Antigone?
www.antigone.be of 056 24 08 87

*Voor de voorstelling van Ictus kan niet bij ons gereserveerd worden,
wel via festivalkortrijk.be of Ticketservice Kortrijk (056 23 98 55).

Theater Antigone
Overleiestraat 47
8500 Kortrijk

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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