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Alles wat buiten een sportstadion nog 
nauwe lijks 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 ge-
slingerd. Na elk WK blijft de organi serende 
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 staan zes spelers opgesteld, 
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 vallen omdat Lukaku drie goals heeft 
gescoord.
 Na Studio Shehrazade kiest Haider Al 
Timimi er opnieuw voor om alle facetten 
van een taboe (deze keer: machismo in de 
voet balwereld) op een theatrale manier een 
plek te geven op scène en een maatschap-
pelijke discussie open te breken. Als nieuwe 
artistieke leider van Theater Antigone werkt 
Haider met zijn voorganger Jos Verbist 
en kiest daarnaast voor een diverse ploeg 
mensen met wie hij een link heeft als collega 
of docent.
 De première van 4 maart werd om de 
gekende redenen uitgesteld. Als u dit leest, 
ligt de nieuwe premièredatum hopelijk al 
vast. Voor een voorsmaakje kan u alvast 
terecht op het digitale cultuurkanaal 
Podium 19 op 17 april 2021. 

De Barbaren
Kloppend Hert & Theater Antigone
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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, 
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