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VERENIG U!
Theater Antigone & Perpodium
i.s.m. OCMW Kortrijk & Centrum Overleie

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? 

Tegen wat is hij? 
Tegen de boskap? Tegen de oorlog?

“Verenig u!” staat er op zijn vlag
Ja maar tegen wat 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! 

In ons nieuwe sociaal-artistieke project Verenig u! gaan we aan de 
slag met de rijke geschiedenis en toekomst van het verenigingsleven. 
Wat verenigt ons 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?

regie en tekst 
Michaël Vandewalle en Bibi van 
Lieshout 

spel 
Amelie Vanden Berghe, Bruce 
Colman, Catherine Vanpoucke, 
Charlotte Vandierendonck, 
Cindy Christiaens, Damienne 
Sameyn, Dries Pattyn, Els 
Deprez, Evelyne Pattyn, 
Fien Van West, Fien De 
Kerpel, Francis Lobbes, 
Geert Defoort, Jan Bultynck, 
Janne Lamoral, Jarne Van 
Vooren, Jens Soenen, Jeska 
Verthé, Jo Desmet, Jürgen 
Verrydt, Kayleigh Spriet, Leen 
Glorieux, Liliane Calland, 
Maarten Degezelle, Marc 
Soenen, Marijn Noppe, Melanie 
Verbeke, Nick Speybrouck, 
Patrick Deryckere, Paul 
Breye, René Frère, Rita 
Vanhaecke, Saibel Libeer, 
Sam Slambrouck, Sonja 
Geldhof, Stefaan Vanhaute, 
Suzanne Deryckere, 
Sylvia Delameilleure, Tom 
Demessemaeker, Wouter 
Nollet

livemuziek 
Fien Desmet 

kostuums 
Germana Tack 

scenografie 
Geert Vandewalle

lichtontwerp 
Maarten Thorrez 

geluidsontwerp 
Niels Vanherpe 

begeleiding 
Henk Bourgeois, Jan-Olle 
Moortgat (stage)

stage dramaturgie 
Rune Wittouck 

stage techniek 
Daan Frère

productie 
Theater Antigone en 
Perpodium i.s.m. OCMW 
Kortrijk & Centrum Overleie

met de steun van 
de taxshelter van de Belgische 
Federale Overheid 

In Theater Antigone
— donderdag 5 
& vrijdag 6 mei
om 20u15
— zaterdag 7 mei
om 15u
— woensdag 11 t/m  
vrijdag 13 mei 
om 20u15
— donderdag 19 t/m 
zaterdag 21 mei
om 20u15



VERENIG U! + VORK
Ook dit jaar werken we weer samen met VORK, het volksrestaurant 
van Kortrijk. Telkens op donderdag en vrijdag kunt u er vòòr de voor-
stelling terecht voor een (h)eerlijke maaltijd. 

Dit schaft de pot:
donderdag 5 mei

— spaghetti bolognese 
— vegetarische spaghetti 

vrijdag 6 mei 
— gehaktballetjes in tomatensaus en puree 
— falafelballetjes in tomatensaus en puree 

donderdag 12 mei 
— paella met vlees en vis 
— groentenpaella 

vrijdag 13 mei 
— Thais visgerecht 
— Thaise bloemkool 

donderdag 19 mei 
— kip in currysaus met rijst 
— vegetarische curry 

vrijdag 20 mei 
— stampers met verse garnalen 
— stampers met jonge kaas 

Voor een combiticket VORK + Verenig u! betaalt u € 20. Er is 
ook een kansentarief van € 10 met UiTPAS. Mensen in armoede 
betalen € 3. 

Reserveer uw plaats(en) via www.antigone.be en betaal de avond 
zelf in VORK. U bent welkom in VORK om 18u; om 19u30 sluiten  
de deuren. 
VORK ligt in de Doorniksestraat 60, vlak bij het station. Van daaruit 
is het een kwartier wandelen naar Theater Antigone, waar de 
voorstelling om 20u15 begint. 
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VERENIG U!



foto’s: Elien Vervaet



“HET 
PUBLIEK 
MOET 
VERENIGD 
WORDEN 
MET DE 
SPELERS”
Verenig u! Die oproep viel niet 
in dovemansoren. Met meer 
dan veertig komen ze sinds 
januari drie keer per week 
samen voor de repetities van 
het nieuwe sociaal-artistieke 
project Verenig u!, in een 
regie van Michaël Vandewalle 
en Bibi van Lieshout. Een 
gesprek met ‘ancien’ Marc 
Soenen (70 jaar) en ‘groentje’ 
Amelie Vanden Berghe (24 
jaar).

Amelie, jij doet voor de 
eerste keer mee aan ‘het 
SAP’, en Marc, jij bent 
er al bij sinds 2004. Hoe 
zijn jullie er ingerold? 

Amelie: Ik ben twee jaar gele-
den naar Kortrijk verhuisd, en 
was op zoek naar iets nieuws. 
Vroeger heb ik nog dictie en 
voordracht gevolgd, maar nu 
was het al jaren geleden dat ik 
nog theater had gedaan. Ik had 
al enkele voorstellingen gezien 
in Antigone, en het huis en de 
sfeer spraken me aan.

Marc: Het was Reinhilde 
Decleir die me over de streep 
trok. Ik kende haar niet, maar 
ze zochten mensen voor het 
wijkproject. Er was een samen-
komst in de Mozaïek, hier op 
Overleie. Ik had wel goeste, en 
ben met haar beginnen bab-
belen. En dan zei ze mij dat ik 
moest meedoen hé.

Het SAP staat voor soci-
aal-artistiek project. Wat 
betekent dat voor jullie, 
‘sociaal-artistiek’?

Amelie: Het is inclusief; ieder-
een mag meedoen, of je nu 
ervaring hebt of niet. Iedereen 
mag op zijn eigen manier op 
het podium staan. Sommige 
mensen hebben een zware 
rugzak, die we met zijn allen 
helpen te dragen.

Marc: Inderdaad, iedereen is 
welkom en iedereen is gelijk 
voor de wet. En als je met 
eender welk probleem zit, kun 
je erover babbelen. Dat is het 
sociale. En het is ook artistiek: 
we krijgen van Antigone alle 
ondersteuning die we nodig 
hebben om een voorstelling te 
maken, qua techniek, muziek, 
begeleiding, … Het is door 
de jaren heen ook de ziel van 
Antigone geworden vind ik. Er 
worden verder nog mooie stuk-
ken gemaakt hier, maar het 
SAP blijft iets unieks. Geen 
bekende acteurs, maar gewone 
mensen die prachtige dingen 
op scène zetten.

Amelie: Het SAP is veel meer 
dan een hobby, het is een 
gemeenschap. Wat ons bindt, is 
onze passie voor theater.

En waarom theater?

Marc: Het heeft iets… Als 
je een cinema binnenkomt – 
oké, dat is een cinemazaal. 
Hetzelfde met een concert of 
opera – oké, dat is een con-
certzaal. Maar theater… Hoe 
moet ik het zeggen? Al onder 
Reinhilde Decleir en later met 
Tom Dupont kon ik eindeloos 
genieten van de scène, de 
opstelling van de lichten, alles. 
Het is iets, ja. Een microbe die 
in je kruipt. Als je binnenkomt 
in de theaterzaal, word je een 
ander mens. Enfin, ik toch.

Amelie: De repetities, dat is 
genieten van het moment. 
Samen met mensen die dat 
gevoel delen. Ik kan me daarin 
uitleven; het is een uitlaatklep. 
We werken niet met een vast-
staand script of met een spe-
cifiek eindresultaat voor ogen. 

Alles staat open. We krijgen de 
kans om zelf iets uit de grond 
te stampen, om samen iets op 
te bouwen.

Marc: De eenheid van de groep 
is zo schoon. Of je nu arm of 
rijk bent, dat speelt geen rol. 
Iedereen zet zich in voor het 
project.

Waaraan denken jullie 
bij de titel Verenig u!?

Amelie: Ik denk aan een groep 
mensen die hetzelfde doel 
voor ogen hebben, die dezelfde 
idealen nastreven, die elkaar 
ondersteunen en er zijn voor 
elkaar.

Marc: Ik denk eerst en vooral 
aan de groep spelers. Coupe 
Familiale was formidabel, 
maar dat is verleden tijd. Nu 
zitten we bij Verenig u!. We 
zijn een nieuwe groep: er zijn 
mensen weg, er zijn er nieuwe 
bijgekomen. Het is aan regis-
seurs Michaël en Bibi om daar-
mee aan de slag te gaan. We 
kunnen het over een fanfare 
hebben, of over mensen die 
zich verenigen tegen onrecht, 
armoede, criminaliteit. Of 
tegen de oorlog, zoals nu in 
Oekraïne. Inhoudelijk kan het 
alle kanten uitgaan, ik hoop 
dat dat ook zo zal zijn. En tot 
slot, en dat zou ik het mooiste 
vinden, kan het publiek ook 
verenigd worden met de groep 
spelers. Dat zou formidabel 
zijn! Ik herinner me mijn 
eerste voorstelling hier, met 
Reinhilde. Er werden pannen-
koeken gebakken en ik moest 
die uitdelen aan iedereen die 
binnenkwam. Of de toeschou-
wers nu voor of tegen het idee 
zijn dat we brengen, ze moeten 
met ons verenigd worden.

Rune Wittouck 
12 maart 2022



De mens
Die kruipt
En kruipt
En kruipt
De mens

Die kruipt wat af
In zijn leven

’t Begin van ’t kruipen
Is eruit

Eruit kruipen

Met z’n kijkers
Kijkt die naar z’n kruipers

Die twee kruipers
Die zullen leren kruipen

Beetje bij beetje
Leert hij kruipen 
Kruipt hij juister
Kruipt hij beter

En heel z’n leven
Blijft die kruipen 

Naar boven
Naar beneden
Op een berg

Onder een steen

Hij kruipt
En blijft kruipen

Achteruit
Vooruit

Of schuin

Hij kruipt in lokalen
Hij kruipt in tribunes
Hij kruipt op straten
Hij kruipt op velden 

Hij kruipt in boeken
Hij kruipt op fietsen
Achter instrumenten

In kostuums

Kruipen doet die 
’t Kruipen valt niet te staken 
’t Kruipen valt niet te stoppen 
Kruipers houdt ge niet tegen 

Met wapens, met speren, met stokken 

Dat zit in de genen 
Dat zit in het bloed 
Van kop tot tenen 

Dat een kruiper kruipen moet 

Ze kruipen zich kreupel 
Ze kruipen zich krom 
Ze kruipen zich kaduk 

Ze kruipen weer om 

Maar ondanks alles 
Kruipt die daar 

Maar ondanks alles 
Kruipen kruipers naar elkaar 

De mens
’t Zijn groepskruipers
’t Zijn onderkruipers
’t Zijn bovenkruipers

Friemel kruipen
Samen kruipen

Elkaar verwarm kruipen 

Al kruipend
Samenleven
Al kruipend

’t Kruipen delen
Met velen

DE KRUIPERS



ZOUTMIJNEN EN 
ZENUWLIJDERS

Marlies Tack / LOD muziektheater

Dat is nogal n’n hof, jong!
Uwen hof, dat is uw leven zeker. Meneer Dokteur!
6 maart 1945
8.00 groot-alarm.
Er komen geweldig veel vliegers over. 
Im bed bleiben!
Sie hören mich? Im bed bleiben!

Tien classeurs, honderden pagina’s. Een letterzetter houdt zijn leven 
krampachtig bij door te schrijven en te herschrijven. Zijn kleindochter 
reist zijn schrijfsels achterna, samen met haar vader. Met de fiets en 
de trein door Duitse velden op zoek naar het verleden. Een confronta-
tie. Een hoop vragen. Laat je het verleden rusten? Of ga je ermee aan 
de slag?

Zoutmijnen en Zenuwlijders is een muzikale trein van stemmen, 
gedachten en verhalen, geschreven en geregisseerd door Marlies 
Tack. Met zang- en tekstpartituur als een reis naar de waarheid. De 
familiegeschiedenis van een grootvader, een vader en een kleindoch-
ter. Alle drie vertolkt door Kristien De Proost, met naast haar twee 
zangers/muzikanten: Jakob Ampe en Anu Junnonen. 

tekst en regie 
Marlies Tack 

spel 
Kristien De Proost 

muziek en zang 
Jakob Ampe, Anu Junnonen 

scenografie 
Jelle Clarisse 

lichtontwerp en techniek 
Johannes Ringoot 

stage techniek 
Tuur Decoene 

productieleiding 
Rozemarijn Van Kalmthout 

coaching 
Josse De Pauw 

productie 
LOD muziektheater 

coproductie 
d e t h e a t e r m a k e r, 
Kunstencentrum Voo?uit 

met de steun van 
de TAX Shelter maatregel 
van de Belgische Federale 
overheid, CAMPO, CC De 
Grote Post, Marc Tack, Yinka 
Kuitenbrouwer 

TAX Shelter partner 
Flanders Tax Shelter

In Theater Antigone
vrijdag 27 mei
om 20u15
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VROEGER WAS DE 
TOEKOMST BETER

Günther Lesage / LAZARUS

Het gaat niet goed met Günther.
Wat en hoe hij ook probeert, alles lijkt te mislukken.
Vroeger leek de toekomst beter, terwijl het heden ook niet meer is  
wat het geweest is.
Zijn slapeloosheid en twijfel nemen exponentieel toe 
en daardoor ook zijn angstaanvallen en onzekerheid.
Uitgeput door de vruchteloze zoektocht naar een oplossing,
besluit hij zich over te geven aan het toeval.
Wanneer hij op een avond een briefje vindt onder de ruitenwisser  
van zijn auto lijkt er een doorbraak te komen in het moeras van  
twijfel en rusteloosheid.
Maar op weg naar het licht aan het einde van de tunnel
lijkt de uitkomst heel anders dan verhoopt…

Een ode aan twee tegenovergestelde zielen die in je zitten: de ene erg 
angstig en verlegen, de ander een exhibitionist die zich wil tonen en 
laaft aan de erkenning van het publiek via het applaus, dat brengt 
Günther Lesage in deze monoloog die hij tijdens de lockdown schreef.

tekst en spel 
Günther Lesage

coaching 
Jan Bijvoet

advies 
Wim Helsen en Lazari

kostuum 
Karen De Wolf

productie 
ARSENAAL/LAZARUS

coproductie 
Perpodium

met de steun van 
de taxshelter van de Belgische 
Federale Overheid

In Theater Antigone
vrijdag 10 juni
om 20u15

foto: Guy Kokken



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. 

PAINT WITH PEOPLE
Atta Nasser / Theater Antigone

Tijdens de lockdown herontdekte Atta Nasser zijn liefde voor teke-
nen en schilderen. Hij werkt op dit moment in Theater Antigone aan 
zijn project Paint with People, waarin hij samen met meer en minder 
geoefende schilders nieuwe werken maakt. Ze gaan ondertussen in 
gesprek, leren van elkaar en beïnvloeden elkaars stijlen. In juni opent 
Atta twee weekends zijn atelier voor bezoekers en voor nieuwe mede-
schilders. Ontdek tezelfdertijd het werk van nog vier andere kunst-
enaars, in het kader van Kunstzomer Leiestreek.

In Theater Antigone
zaterdag 18 & 
zondag 19 juni
zaterdag 25 
& zondag 26 juni
van 14u tot 18u

gratis toegang, reserveren 
niet nodig

Een organisatie van 
Kunstzomer Leiestreek



Atta Nasser, Paint with People



Atta Nasser, Paint with People
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Atta Nasser, Paint with People



IN MY NAME,
een historische kans om burgerschap te herdefi-
niëren voor alle leden van de samenleving.

17 mei 2022 is een belangrijke datum. Als 
de burgercampagne In My Name dan 25.000 
handtekeningen heeft verzameld, zal ze haar 
burgerwetsvoorstel voorleggen aan het federale 
parlement. Bij 25.000 burgerstemmen is het 
parlement wettelijk verplicht het voorstel van 
zijn burgers te bespreken. 

Dit is naast een politieke zeldzaamheid (sinds 
dit burgerwetmechanisme werd gestemd in 
2019 is slechts één voorstel ons voorgegaan) 
vooral een belangrijk moment voor wat het 
betekent om burger te zijn: het is een schaarse 
kans voor burgers om zich direct te mengen in 
besluitvorming, los van de Belgische particra-
tie. Het maakt van In My Name een oefening 
in actief burgerschap: we vragen aan burgers 
om standpunt in te nemen vòòr hun vertegen-
woordigers hebben gesproken. Het feit dat wij, 
erkende Belgische burgers, dit recht hebben 
voelt als een viering van de democratie. Toch is 
niet iedereen op het feest uitgenodigd. Daarom 
is In My Name een wetsvoorstel voor heldere en 
rechtvaardige regularisatiecriteria voor niet- 
erkende burgers.

Organisaties van niet-erkende burgers strijden 
al jaren op alle mogelijke manieren om gelijke 
rechten. Door hun legale status brengen deze 
acties altijd grote risico’s met zich mee: deze 
mensen worden door de overheid gedwongen tot 
een onzichtbaar bestaan, terwijl actievoeren 
voor politieke verandering in onze samenleving 
altijd grote zichtbaarheid vraagt. De In My 
Name-campagne is een nieuwe poging om de 
rechten van niet-erkende burgers op de politieke 
agenda te brengen, gestuwd door 17 verschil-
lende organisaties van niet-erkende burgers en 
gesteund door advocaten en erkende burgers, 
waaronder vele kunstenaars. Deze campagne 
is anders dan de voorgaande omdat ze zich 
niet rechtstreeks tot het beleid richt, maar tot 
iedere individuele burger. Elke erkende burger 
kan stemmen voor deze wet en zo het concept 
burgerschap naar onze tijd brengen. 

Wij geloven als erkende burgers dat het belang-
rijk is om deze campagne en wet te steunen. 
Ons land voert met zijn onvoorspelbare erken-
ningsprocedures, gedwongen uitzettingen, 
detentiecentra en Europese grensbewaking een 
inhumaan beleid ten opzichte van niet-erkende 
burgers. De Europese Unie investeert elk jaar 
honderden miljoenen euro’s in gewelddadige 
grensbewaking, en daarbovenop kost het hui-
dige uitzettingsbeleid van de Belgische overheid 

tientallen miljoenen euro’s per jaar. Dat wordt 
betaald met ons belastinggeld. Daarnaast lijkt 
de huidige regularisatiewet meer op een lote-
rij dan op een goed gekaderde procedure die 
onze rechtstaat waardig is. In december 2021 
ondertekenden 160 advocaten een open brief 
om aan te klagen dat er op dit moment geen 
heldere regularisatiecriteria zijn. Wie wel of 
niet erkend wordt, is op dit moment willekeurig. 
Het is voor deze advocaten onmogelijk om hun 
cliënten op een degelijke manier bij te staan als 
zelfs zij, de specialisten, de criteria niet kennen. 
Dit beleid is een gedeelde verantwoordelijk-
heid van alle erkende burgers. Het parlement 
dat deze wetten heeft gestemd en aanhoudt 
representeert ons, en het is aan ons om onze 
volksvertegenwoordigers aan te zetten tot actie. 
Het is tijd voor heldere, eerlijke en permanente 
regularisatiecriteria.

“Onzichtbaar” of niet, niet-erkende burgers zijn 
burgers van onze samenleving: ze gaan naar 
school, leven en werken net als alle andere 
burgers op “ons” grondgebied en dragen zo bij 
aan de maatschappij. De samenleving heeft 
hun arbeidskracht nodig, niet in het minst 
omdat niet-erkende burgers vaak werken in 
knelpuntberoepen. Door hun legale status 
worden niet-erkende burgers gedwongen tot 
ongedocumenteerd werk, waardoor de kans 
op slechte werkomstandigheden en uitbuiting 
groot is. Onder meer gebouwen van de Europese 
Commissie in Brussel, het vernieuwde metro-
station Kunst-Wet en zelfs een politiekantoor 
werden mee gebouwd door niet-erkende handen. 
Het feit dat niet-erkende medeburgers geen 
recht hebben op sociale zekerheid maakt deze 
situaties niet alleen precairder, het is ook een 
financiële verliespost voor de samenleving. 
ACV Brussel berekende dat er 65 miljoen euro 
per maand zou bijkomen aan sociale bijdragen 
mocht ⅔ van de niet-erkende burgers het recht 
hebben om bij te dragen.

Inclusie, diversiteit en intersectionaliteit zijn 
vandaag terecht centrale woorden in het dis-
cours van velen. De strijd van niet-erkende 
burgers mag hierbij niet worden vergeten, en 
de acties van de laatste maanden (de honger-
staking, de campagne we are belgium too, de 
verschillende occupations politiques, …) tonen 
dat het hoog tijd is om de jarenlange strijd te 
erkennen en positie in te nemen. Via In My 
Name kan je dit makkelijk doen, het enige wat 
je nodig hebt is internet en itsme of een kaart- 
lezer. Tekenen kan via: www.inmyname.be



EEN BURGERWET VOOR
REGULARISATIE

THEATER ANTIGONE
steunt

We zijn trots op hoe ons land
Oekraïense burgers op de vlucht

nu opvangt, maar verbaasd over hoe ons
land zoveel andere burgers op de vlucht

een leven ontzegt. Daarom ondertekenen
we In My Name, en vragen we ons

publiek hetzelfde te doen.

SCAN EN TEKEN

de burgerwet voor eerlijke,
heldere en permante regularisatiecriteria



Do 05.05.2022 20u15 Verenig u!*   Theater Antigone Kortrijk – première

Vr 06.05.2022 20u15 Verenig u!*   Theater Antigone Kortrijk

Za 07.05.2022 15u Verenig u!   Theater Antigone Kortrijk 

Wo 11.05.2022 20u15 Verenig u!   Theater Antigone Kortrijk 

Do 12.05.2022 20u15 Verenig u!*   Theater Antigone Kortrijk 

Vr 13.05.2022 20u15 Verenig u!*   Theater Antigone Kortrijk 

Do 19.05.2022 20u15 Verenig u!*   Theater Antigone Kortrijk

Vr 20.05.2022 20u15 Verenig u!*   Theater Antigone Kortrijk

Za 21.05.2022 20u15 Verenig u!   Theater Antigone Kortrijk

Vr 27.05.2022 20u15 Zoutmijnen en Zenuwlijders  Theater Antigone Kortrijk

Vr 03.06.2022 20u Kelly   Theater Zuidpool Antwerpen – En Avant

Vr 10.06.2022 20u15 Vroeger was de toekomst beter  Theater Antigone Kortrijk

Za 18.06.2022 14u–18u Paint with People   Theater Antigone Kortrijk – Kunstzomer

Zo 19.06.2022 14u–18u Paint with People   Theater Antigone Kortrijk – Kunstzomer 

Za 25.06.2022 14u–18u Paint with People   Theater Antigone Kortrijk – Kunstzomer

Za 25.06.2022 20u Kelly   Cie Cecilia Gent (De Expeditie) – En Avant

Zo 26.06.2022 14u–18u Paint with People   Theater Antigone Kortrijk – Kunstzomer

*Combi mogelijk met maaltijd bij VORK. 

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

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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