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OEPS,

De mens heeft geen historisch bewustzijn,
kreunde Goethe al. l’Histoire se répète
en de mens wil daar maar niet uit leren.

OF HET
GROOTE MONDIALE
TAARTGEVECHT IN
17,5 BURLESKE SKETCHES

Voor Oeps, of het Groote Mondiale
Taartgevecht in 17.5 burleske sketches
verdiepten Jos Verbist en
Raven Ruëll zich twee jaar
lang in de geschiedenis van
de Groote Oorlog. Ze concludeerden dat die eigenlijk
nooit is opgehouden. Dezelfde
machten spelen ook in de
huidige conlicten, dezelfde
belangen deden dat in de conlicten vóór WOI. Dezelfde
strategische plekken in het
Midden-Oosten worden ook
nu weer bevochten. Het hele
gebied is een kruitvat geworden van tegenstellingen, een
wespennest waar iedereen
tegen iedereen lijkt te vechten.
Wat grote gevolgen heeft
voor alle contreien.
productie
regie
spel
dramaturgie
scenograie
geluid
video
met de steun van
met dank aan

In onze eerste voorstelling van het nieuwe
seizoen voeren we de befaamde War Rooms op,
waar oorlogsintenties worden omgezet in daden
en waar steeds weer dezelfde beslissingen
worden genomen. Het is een eindeloze
en uitzichtloze carrousel van geopolitieke
spelletjes. Een carrousel die eigenlijk terug te
voeren is tot één langgerekt groot taartgevecht.
Oeps, of het Groote Mondiale Taartgevecht
in 17.5 burleske sketches wordt geen loodzwaar
torsen van een vreselijke geschiedenis.
In de stijl van onder meer ‘Dr. Strangelove’
van Stanley Kubrick en ‘Stuff Happens’ van
David Hare maken we een bijtende satire,
die toont wat we steeds weer lijken te vergeten.
Dit evenement maakt deel uit van
GoneWest, de culturele herdenking van WO I
door de Provincie West-Vlaanderen.
Meer info op www.gonewest.be

Theater Antigone
Raven Ruëll & Jos Verbist
David Dermez, Eléna Doratiotto, Hanne Machielsen, Tim Natens, Gorges Ocloo,
Benjamin Op de Beeck, Hannes Reckelbus, Kirsten Vanden Hoorn & Sophie Warnant
Karel Vanhaesebrouck
Giovani Vanhoenacker
Niels Vanherpe
Peter Monsaert
Gone West, de Provincie West-Vlaanderen
Schouwburg Kortrijk en CC Wevelgem
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Te zien in Theater Antigone
op donderdag 29 en
vrijdag 30 september en op
zaterdag 1, donderdag 6 en
vrijdag 7 oktober 2016 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Daarna op tournee in Brussel, Aarschot, Beveren,
Ninove, Antwerpen, Waregem, Gent en Roeselare.
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BONTE AVOND VAN
BODYBUILDERS
Een beleefde musical over mensen
die ontzettend hun best doen

productie
regie

Theater ARTEMIS i.s.m. Ro theater
Jetse Batelaan
spel

F OTO © B A S C Z E R W I N S K I

Ferinio Asandikromo,
Samir Baptista Alves,
Marie Groothof / Hannah
van Lunteren,
Raffaël Roberto Fernandes,
Dexter van Herwaarden,
Adam Lopes Filipe,
Daniël Monteiro,
Luciano Monteiro,
Dwayne Waterval
e.a.

12+

Bonte avond van Bodybuilders is een unieke voorstelling van Theater Artemis en Ro Theater.
Samen met een hechte groep Rotterdamse kickboxers maakte Jetse Batelaan
een onvervalst bonte avond. Hij creëerde een stuk over samenhorigheid,
over winnen en leren verliezen. Over buitenkant en binnenkant, pose en poëzie.
Over verschijningen en verdwijningen.
Op scène staan 9 stoere en innemende mannen in korte
sportbroekjes, met glimmende lijven en sixpacks om jaloers
op te zijn. Ze spelen bakkers en drugsdealers, maar ze zijn
ook zichzelf. Ze zingen al hun dialogen met ingehouden
stem en doen soms zelfs een dansje. Niet als musicalster,
maar gewoon zoals jij en ik dat zouden doen.

“Een hilarische revue” — Vrij Nederland

F OTO © M A R I E K E W I J N TJ E S

In 2011 trok deze voorstelling bij de eerste voorzichtige
presentatie direct volle zalen. Na toevoeging van een
‘spectaculaire’ toegift werd het dé festivalhit op o.a.
Tweetakt, Oerol en het Theaterspektakel in Zürich.
Dit seizoen besliste Theater Artemis om haar zingende
kickboksers voor het eerst op tournee te sturen, en we
zijn dan ook heel blij dat ze halt houden in Kortrijk.
Te zien in Theater Antigone op zaterdag 22 oktober 2016 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
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FUTUR
LIQUIDE

Futur Liquide gaat door
in Theater Antigone op
vrijdag 18, zaterdag 19 en
zondag 20 november 2016

We organiseren dit seizoen opnieuw ons

DRIEDAAGS FESTIVAL
FUTUR LIQUIDE .
Net als vorig jaar zetten we
in november onze deuren
open voor drie dagen
vol theaterplezier.
Met vaste waarden of
beginnende regisseurs,
volavondvoorstellingen
of toonmomenten. Met
stukken voor kinderen,
stukken voor volwassenen,
stukken voor iedereen.
Theater, debatten, lezingen,
tentoonstellingen, muziek:
alles kan tijdens Futur
Liquide. We willen dit
seizoen een ware festivalsfeer creëren, waarbij iedere
hoek en kant van onze ruimte
wordt ingenomen door mensen
die je vast en zeker zullen verrassen.
Iedere dag programmeren we minstens twee
volavondvoorstellingen, waartussen je gratis
kan genieten van toonmomenten van
theaterstudenten, tentoonstellingen,
lezingen, of gewoon iets lekker
kan eten of drinken in onze foyer.
Het aanbod van Futur Liquide wordt de komende weken en maanden nog gevoelig
uitgebreid, maar we selecteerden alvast enkele fantastische voorstellingen voor u.
Lees dus gerust op de volgende pagina’s wat we u sowieso al zullen voorschotelen.
En hou zeker onze website, facebook, tijdschrift, … in de gaten voor een update.
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PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA
vrijdag 18 november 2016 – 20u

SOCRATES
‘Een leven dat zichzelf niet onderzoekt, is het leven niet waard’
Socrates, vader van de ilosoie en
leermeester van Plato, was de luis in
de pels van de Atheense bevolking.
Hij zette hen aan het denken door
op ironische wijze kritische vragen te
stellen bij al hun vanzelfsprekendheden.
Wat hem niet in dank werd afgenomen:
op zijn 70ste werd hij aangeklaagd en veroordeeld tot de doodstraf met de gifbeker.
In de theatermonoloog Socrates kijkt
de meest legendarische ilosoof uit de
geschiedenis enkele uren voor zijn dood
terug op zijn leven en denken.

“De redeneringen van Socrates zijn
ź actueel en prikkelend dat je verlangt
naar een wekelijkse alevering.”
— De Theaterkrant

“Niet te missen.”
— ilosoof Johan Braeckman

“Bruno Vanden Broecke transformeert
tot een vertederend eerlijke en
twijfelende Socrates.”
— Knack
F OTO © B A R T G R I E T E N S

productie

De Verwondering & De Speelman

coproductie Het Zuidelijk Toneel, Vlaams Cultuurhuis

De Brakke Grond, De Arenbergschouwburg
concept, tekst & regie Stefaan Van Brabandt
spel Bruno Vanden Broecke
dramaturgie Wannes Gyselinck
techniek Dimitri Joly
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FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE
zaterdag 19 november 2016 – 20u
Geïnspireerd op de ilmtrilogie ‘The Godfather’, de gelijknamige
boeken van Mario Puzzo en verhalen van bijzondere grootmoeders,
maken Jan Sobrie en Johan De Smet een voorstelling waarin een
oorspronkelijk arme familie onder het bewind van een ‘godmother’
al tientallen jaren probeert te overleven volgens haar eigen regels.
Mémé, de peetmoeder, zwaait de plak in een kleine achterbuurt.
Wanneer haar
kleinkind opzettelijk
wordt aangereden
door een brommer,
zijn de gevolgen niet
meer te overzien...
Mémé – de peetmoeder
wordt een verhaal over
macht en onmacht.
Over sterke familiebanden
met daarin grote scheuren.
Over te veel geld en
te weinig liefde.
Vier bijzonder straffe
acteurs in een spannend
en hedendaags familie-epos.
F OTO © K O P E R G I E T E R Y

MÉMÉ — DE
PEETMOEDER
KOPERGIETERY
creatie
Johan De Smet & Jan Sobrie
spel
Reinhilde Decleir, Laurence Roothooft,
Lukas Smolders, Jan Sobrie
art direction Giovanni Van Hoenacker
productie
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PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA
zondag 20 november 2016 – 16u
We krijgen maar niet genoeg van
François, Damien en Becky!
De drie overleverkes van klas 3F mogen
op Futur Liquide nog eens onze zaal
onveilig maken. Ze vallen, en krabbelen
terug recht. Worden gelabeld, maar
dragen die labels met trots. Ze schrijven
zelfs een brief naar het Guinness book
of World records. Want zo veel stoornissen
in 1 klas, dat moet haast een record zijn…
productie
tekst
regie
spel

scenograie
kostuums

Theater Antigone
Theater Artemis
Raven Ruëll & Jan Sobrie
Raven Ruëll
Berdine Nusselder
Jan Sobrie
Sophie Warnant
Leo De Nijs
Liesbeth Swings

8+

“Intiem en klein langs de buitenkant,
stormachtig en emotioneel langs de
binnenkant.”  Knack

BEKDICHTZITSTIL
“Soms ben je helemaal sprakeloos na een voorstelling.”  De Theaterkrant
Vóór Bekdichtzitstil kunnen kinderen
van 8 tot 12 trouwens deelnemen aan de
Kunstendag voor kinderen.
Eerst laten we je kroost genieten van
het plezier van het acteren, om dan deze
fantastische familievoorstelling op hen
los te laten. Een ideale manier om de
wereld van het theater te ontdekken!
Inschrijven voor deze gratis workshop
kan via liesbeth@antigone.be

F OTO ’ S © K U R T VA N D E R E L S T
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FUTUR LIQUIDE PROGRAMMA FUTUR LIQUIDE
zondag 20 november 2016 – 19u30

HOL

In me you see a man alone,
behind the wall he’s learned
to call his home
Frank Sinatra

C O U R T E S Y O F N A S A A N D T H E H U B B L E H E R I TA G E T E A M ( S TS C L / A U R A )

productie

Ferdnnd

coproductie Arenbergschouwburg
tekst en spel Louis Van Der Waal

Mauro Pawlowski,
Jean De Lacoste
coaching Sabine Molenaar
decor Céline Felga
partners ccBerchem,
Le Vecteur
muziek

We sluiten Futur Liquide af met de muzikale
voorstelling Hol, waarin Louis Van der Waal
op scène staat met de twee topgitaristen
Mauro Pawlowski en Jean De Lacoste.
Hol vindt plaats achter de muur van onze
hersenpan, ook wel ‘het heelal’ genoemd.
Volgens Google Maps ligt Hol rechts van niets
en links van alles. Een plek waar de mens
het niet voor het zeggen heeft.
Louis Van Der Waal stapte vrijwillig in Hol,
helemaal alleen. Een hachelijke onderneming.
Twee schaduwgitaristen, Jean Delacoste en
Mauro Pawlowski, loodsen hem erdoorheen.
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CABANE
Soms voel ik mij in deze wereld als een naaktslak
waar een kilo zout boven hangt.
productie
coproductie
tekst

spel

eindregie
licht
kostuum
techniek
met steun van

mediapartners

Deze voorstelling gaat door
in Schouwburg Kortrijk

Compagnie Cecilia
Theater Antigone
Jeroen Theunissen i.s.m.
Titus De Voogdt, Joris Hessels,
Robrecht Vanden Thoren
Titus De Voogdt
Joris Hessels
Robrecht Vanden Thoren
Tom Dupont
Koen De Saeger
Karen De Wolf
Koen Demeyere
Vlaamse Gemeenschap,
Provincie Oost-Vlaanderen,
Stad Gent, Vlaams Fonds
voor de Letteren
Radio 1
De Standaard

[ 1 3 ] S E P T E M B E R 2 016

Drie mannen blikken terug op hun leven.
Samen zingen ze.
Klinken ze.
Huilen ze.
Samen kijken ze vooruit.
Moeten ze naar links of naar rechts?
Laten ze het verleden achter zich
of staat het voor eeuwig tussen hen in?

F OTO © K U R T VA N D E R E L S T

Cabane wordt
gemaakt door
Compagnie
Cecila, in een
coproductie
met Theater
Antigone.

Cabane is een tragikomische ode aan het leven in al zijn onvolmaaktheid.
Over in de hoek zitten waar de klappen vallen en weer rechtkruipen.
Een verhaal over zonen van vaders en vaders van zonen, over broederliefde
en over troost, bakken troost. Want soms is één plus één toch drie.
Te zien in Schouwburg Kortrijk
op woensdag 7 en donderdag
8 december 2016 om 20u15
Tickets via
cultuurwinkel@kortrijk.be
of 056 23 98 55
Prijs: 16 € | 8 € (-26)

Ook nog op tournee in
Gent, Brugge, Aalst,
Eeklo, Lier, Genk,
Tessenderlo, Ternat,
Berchem, Sint-Niklaas,
Zottegem, Turnhout, Mechelen,
Knokke-Heist en Oosterzele
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Wijkproject

DE REUZEN
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productie

Theater Antigone i.k.v.
de sociaal-artistieke werking
regie

VAN HET
GEBERGTE
Marlies Tack &
Michaël Vandewalle
spel de deelnemers
van ons wijkproject

Op het ritme van het orkest en door de liederen van een koor
duiken we de wereld in van magie, droom en illusie.
We vertrekken van “de reuzen van het gebergte” van Pirandello, en
improviseren over een rondreizend gezelschap, een stoet van reuzen.
We fantaseren over maskers en verkleden, en over de wereld van kermis,
circus en attractie.
We nemen de deelnemers van het wijkproject mee in een muzikaal
spektakel waarin gezongen en gedanst wordt. Net als in een Griekse
tragedie werken we met een zangkoor, begeleid door muzikanten.
In de reuzen van het gebergte palmen
groteske iguren de scène in. Ze verdedigen
er hun idealen en hun dromen. Door
een buitensporige en brutale speelstijl
gaan we weg van het realisme en onderzoeken we de grenzen tussen droom
en werkelijkheid. Mensen trekken zich
terug uit de maatschappij en creëren
hun eigen realiteit en droomplek.
Maar hoe lang kan iemand zich vasthouden aan een droom en de echte
werkelijkheid ontkennen? Waarom
wil iemand uit die droom ontsnappen?
Wat is illusie? En wat is waarheid?
Deze vragen dienen als eerste aanzet
voor het maken van de voorstelling.

Te zien in Theater Antigone
op donderdag 26, vrijdag 27,
zaterdag 28 januari,
vrijdag 3, zaterdag 4,
donderdag 9, vrijdag 10
en zaterdag 11 februari
2017 om 20u15 en
op zondag 5 februari
om 15u00
Prijs: 3 €
Heb je zelf zin om mee te
spelen met het wijkproject?
Mail dan zeker naar Karel
Vanacker voor meer info:
karel@antigone.be

Het stuk van Pirandello biedt ons een kader om samen
met de deelnemers op zoek te gaan naar bondgenoten en
plaatsen waar we de werkelijkheid even kunnen vergeten.
Plaatsen waar elke vorm van status en succes wegvalt.
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Kyoko leeft met een familiegeheim: ze stamt af van Napoleon.
Om precies te zijn: van de vrucht van een napoleontisch buitenechtelijk
liefdesavontuur. Een 200 jaar lang doodgezwegen bastaard.
Het begon allemaal toen Bonaparte op doortocht in Brussel de zus van
één van zijn generaals ontmoette. De Corsicaanse consul verwekte een
onwettig kind, maar het fait divers werd in de doofpot gestoken...

BASTAARD
F OTO © R AY M O N D M A L L E N TJ E R

productie

tekst
spel
dramaturgie
coach
vormgeving
video
kostuums
met de steun van

C-Mine
Cultuurcentrum,
Kunstenwerkplaats
Pianofabriek
Kyoko Scholiers
Kyoko Scholiers
Louis Van Der Waal
Tom Hannes
Valentijn Dhaenens
Bram Verhagen
Kristof Bilsen
Marie Dries
Ccbe, Besteburen
& de Vlaamse Overheid

Vandaag, 200 jaar na zijn nederlaag bij
Waterloo, is Napoleon de nr. 2 op de lijst van
meest invloedrijke iguren uit de geschiedenis.
Hij komt net na Jezus, maar wel vóór
Mohammed, Shakespeare en Hitler.
Begeesterd door de familiale commotie rond
haar roots, onderneemt Kyoko Scholiers samen
met partner-in-crime Louis van der Waal een
zoektocht naar de meest theatrale iguur sinds
mensenheugenis. Wat maakt van Napoleon,
van Kyoko, van ieder van ons juist deze mens?
Valt hieraan te ontsnappen? En wat blijft er
dan van ons over? Een komisch-existentiële
trip door Zijn en Tijd.

Te zien in Theater
Antigone op zaterdag
18 februari 2017 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

“Bastaard is naast een spannende, multimediale
zoektocht vooral een ode aan het verleden als
verbindende factor in het heden tussen familieleden.”
 Knack
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BRONKS
Carly Wijs
spel
Gytha
Parmentier,
Dries Notelteirs
dramaturgie Mieke Versyp
vorm
Stef Stessel
met dank aan Schouwburg
Kortrijk
productie
regie

SHOW
Een goochelshow.
Een goochelaar.
Zijn assistente.
Las Vegas.
De liefde.

Een voorstelling over verbergen
en onthullen.
Over tasten in het duister.
Over niet begrijpen wat je ziet en
versteld staan van wat er getoond wordt.
Over twee mensen die zich tot elkaar
aangetrokken voelen en daar helemaal
niet mee om weten te gaan.

B E E LD © B RONX

10+

Te zien in Theater
Antigone op zaterdag
25 en op zondag
26 februari 2017
om 19u
Gratis inleiding
om 18u30
Deze voorstelling gaat door
in het kader van Spinrag

Met Show waagt regisseuse Carly Wijs zich
aan het thema van de ontluikende seksualiteit.
Op vederlichte wijze en geholpen door goocheltrucs vertelt de voorstelling over de eerste
stappen op het gebied van de liefde en seks.
Een ontwapenende en humoristische voorstelling
over een moeilijk bespreekbaar onderwerp.
Spektakel verzekerd!
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productie

Theater Antigone

regie Raven Ruëll
tekst Flor Declercq
spel Bruno Van den Broecke

Jos Verbist en
Silke Thorrez (o.v.)
scenograie Giovani Vanhoenacker
video Peter Monsaert
geluid Niels Vanherpe

Te zien in Theater Antigone
op donderdag 9, vrijdag 10, zaterdag 11
en zondag 12 maart 2017 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Daarna op tournee in Brussel, Tongeren,
Berchem, Geraardsbergen, Mechelen, KnokkeHeist, Gent, Bilzen, Herentals, Nazareth,
Brugge, Leuven, Oostende, Strombeek,
Maasmechelen, Diest, Kraainem en Lier

SEMMELWEIS
Ignaz Philipp Semmelweis staat vandaag de dag bekend als de vader van
de antiseptische methode, maar tijdens zijn leven wordt hij totaal miskend.
In zijn tijd gaan artsen rechtstreeks van een autopsie over tot de behandeling
van een bevallende vrouw, waardoor de kraamsterfte van zijn vaak arme
en ongehuwde patiëntes op maar liefst 32,5 % ligt. Semmelweis vermoedt
een verband en dwingt de artsen om hun handen te ontsmetten voor iedere
operatie. Het experiment werkt: hij dringt het sterftecijfer terug tot 1,5%.
Toch weigeren de oversten naar
deze “jonge rebel” te luisteren.
Na succesvolle samenwerkingen
Semmelweis botst tegen een
muur van machtsstructuren
bij onder meer Het leven en werken
en moet machteloos toezien
van Leopold II en Missie gaan
hoe men hervalt in oude
Raven Ruëll en Bruno Vanden Broecke
gewoontes en hoe onvernu met dit verhaal over een Hongaarse arts
schilligheid het sterftecijfer
met een tragische levensloop aan de slag.
terug de hoogte injaagt.
Ze worden hierin bijgestaan door
Zijn leven wordt een inJos Verbist en Silke Thorrez.
trieste tragedie waarin
voortdurende conlicten
met collega’s uiteindelijk
ontaarden in onberekenbaarheid, gewelddadigheid,
paranoia en hysterie.

F OTO © K U R T VA N D E R E L S T
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Is een mens in staat zijn leven te geven? Voor zijn land, voor zijn lief, voor
zijn overtuiging? Kunnen helden echt bestaan of zijn ze enkel een onmisbaar
element van het stichtend verhaal? En als ze hebben bestaan, was datgene
waarvoor ze hun leven gaven, hun sterven waard? En als ze nog steeds bestaan,
waar geven ze dan nu hun leven voor? En weten helden zélf dat ze helden zijn?

DE HELDEN
Voor De Helden schrijft Josse De Pauw
een monoloog waarin hij vraagtekens plaats
bij het heldendom en bij de betekenis daarvan
vandaag. Historica Sophie De Schaepdrijver
staat hem bij in zijn zoektocht naar een
hedendaagse deinitie. Dominique Pauwels
vertrekt voor zijn compositie vanuit stemmen
en concrete geluiden. Niet alles ligt vast in
een partituur, de tekst is in direct contact
met geluid en muziek. Met technicus
Brecht Beuselinck live op de scène, wil Josse
De Pauw elke avond weer bouwen aan de
meerstemmigheid van het heldendom.
Een man, een foto van zijn kind, een vlag
van zijn land, een stukgelezen boek van een
groot denker die hem inspireerde, de toespraak
van een groot leider, de honderdvijfenzeventig
geboden van een oude god… Versleten stutten
van een mensenleven. Alles heeft een eigen
verhaal, alles heeft een eigen stem, een
eigenheid. Zo klinkt het hoofd van die man.
De man zélf: hij spreekt zijn twijfel uit.
Te zien in Theater Antigone
op vrijdag 24 maart 2017 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
productie
tekst, regie en spel
compositie
tekstonderzoek
decor
licht
kostuums
coproductie

LOD muziektheater
Josse De Pauw
Dominique Pauwels
Sophie De Schaepdrijver
Herman Sorgeloos (tbc)
Enrico Bagnoli (tbc)
Greta Goiris (tbc)
tbc
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DE MAN
DE VROUW
EN DE BEER

Waarom willen we
de ander helpen?
Doen we dat echt
voor de ander of
eerder voor onszelf ?
Helpen we de ander
omdat we ons dan
beter voelen? Omdat
we dan meer waard
zijn dan de rest?
Of misschien helpen
we omdat we eigenlijk
zelf geholpen zouden
willen worden?
Maar wat als die ander niet
gevraagd heeft om hulp?
Wat als de ander denkt
dat je hem aanvalt in
plaats van te helpen?

B E E LD © B RONX

8+
productie
regie
van en met

coach
vormgeving
kostuums

Te zien in Theater
Antigone op vrijdag
31 maart 2017
om 19u00
Gratis inleiding
om 18u30

Tom Dupont, Dominique Van Malder, Julie Delrue en Robrecht
Vanden Thoren vertrekken voor deze voorstelling van het docudrama
Grizzly Man. Timothy Treadwell leefde daarin samen met zijn vriendin
jaren tussen de beren, omdat hij ze wilde redden van stropers.
Hij ilmde hun leven tot aan hun dood, opgepeuzeld door een beer…

BRONKS
Tom Dupont
Dominique Van Malder
Julie Delrue
Robrecht Vanden Thoren
Peter Monsaert
Jan De Brabander
Valerie Leroy

De man de vrouw en de beer
onderzoekt de relatie tussen
slachtoffer en hulpverlener, onderzoeker en zijn studiemateriaal,
jager en zijn prooi. De rollen keren
sneller dan je denkt, en meestal
ongemerkt. Een voorstelling over
solidariteit en empathie, balancerend
tussen humor en verdriet.
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productie

Lazarus i.s.m. Campo

naar De idioot van

F. M. Dostojevski
tekst en spel Dominique Collet
Koen De Graeve
Pieter Genard
Günther Lesage
Ryszard Turbiasz
Charlotte Vandermeersch
vormgeving Giovani Vanhoenacker

Te zien in Theater Antigone
op dinsdag 18 april 2017 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

DE IDIOOT

kostuums Karen De wolf
licht Bart Luypaert
met de steun van de Vlaamse Overheid

Zot. Dwaas. Domoor. Mafketel. Malloot.
Kwibus. Kwiet.
Zwakzinnige. Ezel. Ei. Hansworst.
Uilskuiken. Paljas. Pias. Pierewaaier. Tist.
Halve gare. Rare.
De sul van dienst heet Lev Mysjkin.
Lev is het Russisch voor leeuw. Zoals Leo.
Lev, Leo. Leeuw.
En Mysj is het Russisch voor muis.
Lev Mysjkin. Leo Muysmans.
Rare held. Een zieke held.
Maar ook een heldere zieke.
Een leeuw met een muizenhart. — Sukkel.
Een muis met een leeuwenhart. — Maar
hij is zo lief!
Een man uit minstens twee stukken.
Wat heeft die Lev Mysjkin?
Lef, misschien? — Idioot.

Het Toneelspelersgezelschap
LAZARUS bewerkt weer een
Russische turf. Na het tragikomische Oblomow van de illustere
Gontsjarow grijpen ze deze keer
Dostojewski bij de grijze haren.
In diens lijvige roman De idioot
komt een prins terecht in het
moderne mondaine Moskouse
leven, na meer dan vier jaar
quarantaine wegens aanhoudende
epilepsie-aanvallen. Hij is wereldvreemd,
ilosoof, kindervriend, kind. Om deze redenen wordt hij een idioot genoemd.
Als graag geziene gast bij een voorname familie verzeilt de ‘idioot’ in
een wirwar van sociale rendez-vous en wordt zo de spiliguur in meerdere
amoureuze en schandalige affaires.
F OTO ’ S © R AY M O N D M A L L E N TJ E R
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Vier jaar geleden besloten zes
makers-spelers met een stevige
teksttheaterbagage om al hun
kennis overboord te gooien en een
dansvoorstelling te maken. Het
resultaat — Chicks for money and
nothing for free — sloeg aan bij
jong en oud, en toert nog steeds
in binnen- en buitenland.

WE
MIGHT
AS
WELL
FAIL
productie

Het KIP
i.s.m. Campo
regie

Yahya terryn
van en met
F OTO © T H O M A S D H A E N E N S

Ondertussen maakte het KIP weer
een aantal succesvolle teksttheatervoorstellingen en groeide het verlangen
om nog eens een puur fysiek stuk
te maken, met dezelfde cast.

Gilles De Schryver
Arend Pinoy
Oliver Roels
Robrecht Vanden Thoren
Hendrik Van Doorn
dramaturgie

Ellen Stynen
scenograie

“Puur en onversneden als het leven zelf.”

Giovani Vanhoenacker

— De Standaard

lichtontwerp

Geert Vanoorlé

“Als een beeldschone stripper die zich rond je
strot slingert.” — Knack

Feest!
Feesten bundelen extremen, het zijn de
hoogtepunten van een leven, maar kunnen
in een vingerknip een dieptepunt worden.
Ze vieren uitzonderlijke verwezenlijkingen
of laten ons stil staan bij de ergste verliezen.
Feesten, om ons te onderscheiden, om te
verbroederen, om ergens bij te horen,
om te troosten

met de steun van

VOORUIT
met dank aan

Thérèse De Roo
Lorin Duquesne
Tom Huughe
Fée Roels
Te zien in Theater Antigone
op donderdag 27 en vrijdag
28 april 2017 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
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productie

Ensemble
Leporello
tekst

Samuel Becket
vertaling en regie

Dirk Opstaele
met

Gordon Wilson,
Karel Cremers,
Jonas Van Thielen
Geert Vermeulen

Ensemble Leporelle haalt dé klassieker
van Samuel Beckett vanonder het stof.

WACHTEN
OP GODOT

scenograie

Yoeri Lewijze
artistiek advies

Vital Schraenen,
Athina Kasiou,
The Fentum Factor
met de steun van

30CC, CC De Kroon,
Kerkfabriek,
GC Den Dam,
CC Mechelen
De absurditeit en uitzichtloosheid van de wereld,
gecombineerd met een
clowneske onmacht om
dit adequaat in taal uit
te drukken, vormen de
kracht en het geheim van
het legendarische stuk
Wachten op Godot.
De onbeholpen pogingen
van de wachtenden om
de tijd te verdrijven en
de hoop levend te houden
zijn even lachwekkend
als in-droevig.
Te zien in Theater
Antigone op woensdag
10 mei 2017 om 20u15
Gratis inleiding
om 19u45

F OTO © S A Ë N S U N D E R L A N D ( B L A C K S TA G P R O D U C T I O N S )

Ensemble Leporello brengt dit stuk in een nieuwe,
geautoriseerde vertaling. Het tot in de komma’s verijnde
samenspel van de acteurs — Leporello’s handelsmerk —
slalomt tussen tragiek, waanzin en dolkomische slapstick.
Wachten op Godot is vele jaren niet meer opgevoerd in ons land.
Regisseur Dirk Opstaele brengt voor de gelegenheid een
uitgelezen cast van scènebeesten samen: Geert Vermeulen
(ex-Nieuwe Snaar), Karel Creemers (Circus Ronaldo),
Gordon Wilson (Ensemble Leporello, The Primitives)
en Jonas Van Thielen (De laatste show, reportageprogramma
Ten Oorlog en de tv-serie Vriendinnen).

“Een vinnig en
komisch gespeeld,
maar zuur portret
van het leven.”

“Een frisse partituur
van pauzes, felle uithalen
en onverwachte
choreograieën.”

 Knack

 De Standaard
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Ylka en Thomas laten hun huis verbouwen. Twee werkmannen zijn al
maanden in de weer. Bij de kofie wordt de volgende fase besproken: tot waar
moet die muur lopen? Waar moet het deurtje van de elektriciteitskast komen?
Op de achtergrond speelt radio Contact, de kofie wordt lauw geserveerd,
de koekjes zijn op, tussen de regels sluimert onenigheid.
Op de werf ontwikkelt zich een trage komedie.
productie
Tristero i.s.m.
Kaaitheater

DE
VERBOUWING

tekst

Theatergroep Carver
met

Kristien De Proost,
David Dermez,
Youri Dirkx,
Peter Vandenbempt
coach

Jan Geers
techniek

Bart Luypaert
Te zien in Theater
Antigone op
dinsdag 23 en
woensdag 24 mei
2017 om 20u15
Gratis inleiding
om 19u45
F OTO ’ S © M I R J A M D E V R I E N DT

De verbouwing (1998) is een
tekst van de Nederlandse
theatergroep Carver. De naam
van de groep verwijst naar
de Amerikaanse auteur
Raymond Carver (1938-1988),
de meester van het dirty realism.
De dialogen lijken onschuldig
maar zitten vol insinuaties,
verkapte aanklachten en
doortrapte wraaknemingen.
De verbouwing mengt humor
en tristesse op een sublieme
manier.

“Een heerlijke theaterkomedie met
een zwart kantje”  Cobra

“Zelden wordt de maatschappelijke miserie zo glashelder
en plezant voorgesteld.
Helemaal geniaal Tristero.”

 Knack
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60

60 jaar theater Antigone
Op 9 mei 1956 stichtte
Bert De Wildeman samen
met Maurice Lomme
en Jacques Verfaillie
het semiprofessioneel
theatergezelschap “Westvlaams Teater Antigone”.
Het seizoen 1956-1957
was dus het allereerste.
Wat van 2016-2017
het 60ste seizoen maakt.
En dat willen we uiteraard gepast vieren!

In september zullen we ons jubileum inzetten met
een spetterend feest, op het Sinksenweekend breien
we een duizelingwekkend slot aan ons seizoen.
Wat er daartussen allemaal te gebeuren staat zal je
gaandeweg moeten ontdekken.
Een kleine tip van de sluier: op ons openingsfeest
lanceren we naast ons feestjaar ook een gloednieuw,
zelf gebrouwen, sprankelend en exclusief bier.
Want 60 seizoenen Theater Antigone, dat wil zeggen
dat we vooral jullie in de bloemen willen zetten:
ons trouw publiek, onze vrijwilligers, onze medewerkers.
Jullie, die er samen met ons 60 fantastische seizoenen
van hebben gemaakt!
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THEATER
ANTIGONE
IN
KORTRIjK
AUG USTUS 2016

ma 15
THEATERKAMP 1 (°2005–2003) ............Theater Antigone
di 16
Theaterkamp 1 (°2005–2003) .................Theater Antigone
Theaterkamp 1 (°2005–2003) .................Theater Antigone
wo 17
do 18
Theaterkamp 1 (°2005–2003) .................Theater Antigone
Theaterkamp 1 (°2005–2003) .................Theater Antigone
vr 19
ma 22
THEATERKAMP 2 (°2005–2003) ............Theater Antigone
di 23
Theaterkamp 2 (°2005–2003) .................Th eater Antigone
Theaterkamp 2 (°2005–2003) .................Theater Antigone
wo 24
do 25
Theaterkamp 2 (°2005–2003) .................Theater Antigone
Theaterkamp 2 (°2005–2003) .................Theater Antigone
vr 26
SEPTEMBER 2016
do 29 20u15 OEPS, OF HET G ROOTE … ....................Theater Antigone
vr 30 20u15 Oeps, of het Groote… ............................Theater Antigone
OKTOBER 2016
za 1 20u15 Oeps, of het Groote… ............................Theater Antigone
do 6 20u15 Oeps, of het Groote… ............................Theater Antigone
vr 7 20u15 Oeps, of het Groote… ............................Theater Antigone
za 22 20u15 BONTE AVOND VAN BODYBUILDERS ...Theater Artemis & Ro Theater
ma 31
THEATERKAMP (°1999–2000) ...............Theater Antigone
NOVEMBER 2016
di 1
Theaterkamp (°1999–2000) ...................Theater Antigone
wo 2
Theaterkamp (°1999–2000) ...................Theater Antigone
do 3
Theaterkamp (°1999–2000) ...................Theater Antigone
vr 4
Theaterkamp (°1999–2000) ...................Theater Antigone
FUTUR LIQUIDE :
vr 18 20u00 SOCRATES .........................................De verwondering & de speelman
za 19 20u00 MÉMÉ – DE PEETMOEDER ...................De Kopergietery
zo 20 16u00 BEKDICHTZITSTIL ..............................Theater Antigone & Theater Artemis
zo 20 19u30 HOL ..................................................FERDNND
Hou voor het precieze programma van Futur Liquide onze website in de gaten
DECEMBER 2016
wo 7 20u15 CABANE ............................................Cie Cecilia & Theater Antigone
do 8 20u15 Cabane ...............................................Cie Cecilia & Theater Antigone
Cabane gaat door in Schouwburg Kortrijk. Reservaties via cultuurwinkel@kortrijk.be
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JANUARI 2017

do 26 20u15 DE REUZEN VAN HET G EBERGTE ........Theater Antigone | Wijkproject
vr 27 20u15 De reuzen van het gebergte .....................Theater Antigone | Wijkproject
za 28 20u15 De reuzen van het gebergte .....................Theater Antigone | Wijkproject
FEBRUARI 2017
vr 3 20u15 De reuzen van het gebergte .....................Theater Antigone | Wijkproject
za 4 20u15 De reuzen van het gebergte .....................Theater Antigone | Wijkproject
zo 5 15u00 De reuzen van het gebergte .....................Theater Antigone | Wijkproject
do 9 20u15 De reuzen van het gebergte .....................Theater Antigone | Wijkproject
vr 10 20u15 De reuzen van het gebergte .....................Theater Antigone | Wijkproject
za 11 20u15 De reuzen van het gebergte .....................Theater Antigone | Wijkproject
za 18 20u15 BASTAARD .........................................C-Mine & Pianofabriek
za 25 19u00 SHOW ...............................................BRONKS
zo 26 19u00 Show .................................................BRONKS
MAART 2017
do 9 20u15 SEMMELWEIS ....................................Theater Antigone
vr 10 20u15 Semmelweis ........................................Theater Antigone
za 11 20u15 Semmelweis ........................................Theater Antigone
zo 12 20u15 Semmelweis ........................................Theater Antigone
vr 24 20u15 DE HELDEN .......................................LOD Muziektheater
vr 31 19u00 DE MAN DE VROUW EN DE BEER .........BRONKS
APRIL 2017
ma 3
THEATERKAMP 1 (°2003–2001) ............Theater Antigone
di 4
Theaterkamp 1 (°2003–2001) .................Theater Antigone
wo 5
Theaterkamp 1 (°2003–2001) .................Theater Antigone
Theaterkamp 1 (°2003–2001) .................Theater Antigone
do 6
vr 7
Theaterkamp 1 (°2003–2001) .................Theater Antigone
THEATERKAMP 2 (°2003–2001) ............Theater Antigone
ma 10
di 11
Theaterkamp 2 (°2003–2001) .................Theater Antigone
Theaterkamp 2 (°2003–2001) .................Theater Antigone
wo 12
do 13
Theaterkamp 2 (°2003–2001) .................Theater Antigone
vr 14
Theaterkamp 2 (°2003–2001) .................Theater Antigone
za 15
TOONMOMENT jongerenwerking (°1999–1992) Theater Antigone
di 18 20u15 DE IDIOOT .........................................Lazarus
do 27 20u15 WE MIG HT AS WELL FAIL .....................Het KIP
vr 28 20u15 We might as well fail .............................Het KIP
MEI 2017
wo 10 20u15 WACHTEN OP GODOT .........................Ensemble Leporello
di 23 20u15 DE VERBOUWING ...............................Tristero
wo 24 20u15 De Verbouwing ....................................Tristero
JUNI 2017
za 3
60 JAAR THEATER ANTIGONE ..............Theater Antigone
zo 4
60 jaar Theater Antigone .......................Theater Antigone
ma 5
60 jaar Theater Antigone .......................Theater Antigone
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THEATER ANTIGONE
OP TOURNEE
OEPS , of het Groote Mondiale Taartgevecht in 17,5 burleske sketches
OKTOBER 2016
wo 12 20u30 Brussel KVS www.kvs.be
do 13 20u30 Brussel KVS www.kvs.be
wo 19 20u00 Aarschot CC Het Gasthuis www.hetgasthuis.be
vr 21 20u00 Beveren CC Ter Vesten tervesten.beveren.be
NOVEMBER 2016
di 8 20u00 Ninove CC De Plomblom www.ninove.be
do 17 20u30 Antwerpen Monty Kultuurfaktorij www.monty.be
vr 25 20u00 Waregem CC De Schakel www.ccdeschakel.be
di 29 20u00 Gent Kopergietery www.kopergietery.be
wo 30 10u00 Gent Kopergietery www.kopergietery.be — schoolvoorstelling
DECEMBER 2016
wo 7 20u00 Roeselare CC De Spil www.despil.be

CABANE
OKTOBER 2016
do 13 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
vr 14 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
za 15 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
wo 19 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
do 20 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
vr 21 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
za 22 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
wo 26 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
do 27 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
vr 28 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
za 29 20u00 Gent De Expeditie www.compagnie-cecilia.be
NOVEMBER 2016
wo 2 20u00 Brugge CC Brugge www.ccbrugge.be
do 3 20u00 Brugge CC Brugge www.ccbrugge.be
vr 4 20u00 Aalst CC De Werf wwww.ccdewerf.be
za 5 20u30 Eeklo CC De Herbakker www.eeklo.be
wo 9 20u15 Lier Liers Cultuurcentrum www.lierscultuurcentrum.be
do 10 20u15 Genk C-Mine www.c-mine.be
vr 11 20u15 Genk C-Mine www.c-mine.be
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za 12 20u00 Tessenderlo CC Het Loo www.tessenderlo.be
wo 16 20u30 Ternat CC De Ploter www.ccdeploter.be
do 17 20u30 Berchem CC Berchem www.ccberchem.be
vr 18 20u30 Berchem CC Berchem www.ccberchem.be
za 19 20u30 Berchem CC Berchem www.ccberchem.be
di 22 20u00 Sint-Niklaas CC Sint-Niklaas www.ccsint-niklaas.be
wo 23 20u00 Sint-Niklaas CC Sint-Niklaas www.ccsint-niklaas.be
do 24 20u00 Dendermonde CC Belgica www.ccbelgica.be
vr 25 20u00 Zottegem CC Zoetegem www.cczoetegem.be
wo 30 20u15 Turnhout De Warande www.cczoetegem.be
DECEMBER 2016
vr 2
20u15 Mechelen CC Mechelen www.cultuurcentrummechelen.be
za 3
20u00 Knokke-Heist CC Knokke-Heist cultuur.knokke-heist.be
20u00 Oosterzele Gc De Kluize gcdekluize.be
vr 9

SEMMELWEIS
MAART 2017
di 14 12u40
wo 15 20u30
di 28 20u30
wo 29 20u30
do 30 20u00
vr 31 20u00
APRIL 2017
za 1 20u00
wo 5 20u00
do 6 20u00
vr 7 20u00
za 8 20u00
zo 9 20u00
wo 12 20u00
do 13 20u00
za 15 20u30
wo 19 20u15
do 20 20u30
vr 21 20u30
za 22 20u15

Brussel Bozar www.bozar.be
Tongeren CC De Velinx www.develinxbe
Berchem CC Berchem www.ccberchem.be
Berchem CC Berchem www.ccberchem.be
Geraardsbergen CC De Abdij www.de-abdij.be
Mechelen CC Mechelen www.ccmechelen.be
Knokke-Heist CC Knokke-Heist cultuur.knokke-heist.be
Gent Vooruit www.vooruit.be
Bilzen CC De Kimpel www.dekimpel.be
Herentals CC ’t Schaliken www.schaliken.be
Nazareth vzw Popallure www.popallure.be
Brugge CC Brugge www.ccbrugge.be
Leuven Minnepoort www.30CC.be
Oostende CC De Grote Post www.degrotepost.be
Strombeek CC Strombeek www.ccstrombeek.be
Maasmechelen CC Maasmechelen www.ccmaasmechelen.be
Diest CC Diest www.ccdiest.be
Kraainem De Lijsterbes www.delijsterbes.be
Lier Liers Cultuurcentrum www.lierscultuurcentrum.be

KEEFMAN
APRIL 2017
vr 28 20u30
MEI 2017
do 4
20u15

Tielt Theater Malpertuis
Wilrijk CC De Kern

www.malpertuis.be

www.ccdekern.be
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GOED
OM TE
WETEN

Locatie
Voorstellingen:
Overleiestraat 47,
Kortrijk
(tenzij anders
vermeld)
Secretariaat:
Overleiestraat 41,
Kortrijk

Prijzen
(tenzij anders vermeld)
Standaard: € 11
Kortingstarief: € 9
(lerarenkaart, Open Doek-leden,
–26, +65 en groepen ≥ 10)
Verhoogde tegemoetkoming:
20 % van ticketprijs (bij
vertoning van de UiTpas)
Trio-abonnement: € 22,50 voor
3 voorstellingen naar keuze.
(Enkel geldig op voorstellingen
in Theater Antigone. Bij aankoop
van jouw abonnement hoef je niet
te melden welke voorstellingen
je wil zien, maar we raden
wel aan tijdig te reserveren.
Trio-abonnementen kunnen
net als gewone tickets aan
de kassa betaald worden.)

Aanvangsuur:
Alle voorstellingen
starten om 20u15,
tenzij anders vermeld.
De kassa en foyer gaan
open vanaf 19u30.
Laatkomers worden
niet meer toegelaten
tot de zaal!
Reserveren:
Persoonlijk of telefonisch reserveren
kan bij ons secretariaat, elke
werkdag van 9u tot 12u en van
13u30 tot 17u30u (vrijdag: 16u30).
Het telefoonnummer is 056 24 08 87.
Je kan uiteraard ook terecht op
www.antigone.be. Let wel, online
reservaties zijn pas geldig als je een
reservatiebevestiging ontvangt.
De website wordt dit seizoen trouwens
helemaal opgefrist. Neem zeker een kijkje!
Gereserveerde tickets liggen telkens
klaar aan de avondkassa. Op voorhand
betalen hoeft dus niet. We vragen wel
om je tickets een kwartier voor de
voorstelling af te halen. Niet tijdig
afgehaalde tickets worden bij een
uitverkochte zaal doorverkocht.

Toegankelijkheid:
Iedereen is welkom in Theater Antigone.
We leveren dan ook graag een aantal
extra inspanningen om de mentale en
fysieke toegankelijkheid te optimaliseren.
Voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders
wordt een goed bereikbare plaats voorzien.
Ben je een rolstoelgebruiker, vergeet dan
niet om dit bij reservering te vermelden.
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OP DE
HOOGTE
BLIjVEN
Seizoensbrochure en tijdschrift:
Onze seizoensbrochure verschijnt
traditioneel eind juni en geeft een
volledig overzicht van wat Theater
Antigone dat seizoen te bieden heeft.
Daarnaast publiceren we 5 keer per
jaar onze tijdschriften, die dieper
ingaan op de komende producties en
wat achtergrond geven bij spelers,
makers, onze werking, enz.
De tijdschriften en de seizoensbrochure
zijn al sinds jaar en dag van de vakkundige
en eigenzinnige hand van Gert Dooreman,
met tekeningen van Nicolas Marichal.
Wens je onze tijdschriften thuis te ontvangen?
Dan kan je een mailtje sturen naar
post@antigone.be, of je aanmelden
op onze website.
E–nieuwsbrief: Op geregelde tijdstippen
ontvang je onze e–nieuwsbrief in je mailbox.
Daarin worden onze eigen producties,
activiteiten of gastvoorstellingen aangekondigd en nieuw actueel Antigone-nieuws
meegegeven. Kort, bondig, en to-the-point.
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan
via onze website.

Website: Op onze website
www.antigone.be vind je
alles over onze voorstellingen,
theaterkampen, sociaalartistieke werking, workshops,
jongerenwerking, …
Je kan er terecht voor
reservaties, praktische info,
tournee-planningen, nieuws,
foto’s, persreacties, …
Dit seizoen wordt onze
website helemaal opgefrist.
De mensen van digitalmind
hebben hard gewerkt om
alles frisser, toegankelijker
en aantrekkelijker te maken.
We zijn benieuwd wat jullie
ervan vinden, dus ga zeker
eens kijken, en laat het ons
gerust weten.

Sociale media:
Volg ons op Facebook,
Instagram of twitter voor
meer nieuwtjes, foto’s, …
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OMKADERING
BIj DE
VOORSTELLINGEN

Theater is meer dan alleen maar kijken.
Een goede theaterervaring prikkelt meer
dan één zintuig. We proberen dus
steevast enkele
aanvullende elementen
te voorzien om deze
theaterervaring op
en top te maken.

VOOR SCHOLEN (LEERKRACHTEN & LEERLINGEN)
Schoolvoorstelling
De eerste kennismaking met theater
gebeurt vaak in schoolverband.
Daarom voorzien we een aanbod
van voorstellingen die ook tijdens
de schooluren kunnen worden gereserveerd. We proberen te zorgen
voor voorstellingen voor alle leeftijden,
van de lagere school tot de laatste
graad. Neem zeker contact op met
liesbeth@antigone.be wanneer je
het aanbod wil leren kennen.
Een schoolvoorstelling kan ook deel
uitmaken van een grootouderfeest,
een familiedag of ouderdag.

Lesmap en besprekingen
Een schoolvoorstelling staat of valt vaak
met een goede voorbereiding. Theater
Antigone helpt leerkrachten en docenten
daarom graag om hier een geslaagde
ervaring van te maken. Voor elke eigen
productie maken we een uitgebreide
lesmap waarin onder meer de thematiek,
de acteurs, scenograie, kostumering, …
onder de loep wordt genomen. We
voorzien voldoende materiaal voor een
onderhoudende voorbespreking en
een nabespreking met de leerlingen.
Deze omkadering dient als hulpmiddel
om de theaterervaring van de leerlingen
te verrijken.

Try-out
Wil je graag weten of de voorstelling iets is voor jouw leerlingen/studenten?
Als leerkracht kan je gratis genieten van een try-out. Via de digitale nieuwsbrief voor
leerkrachten kan je hiervan op de hoogte gehouden worden. Stuur een mailtje met
je gegevens naar liesbeth@antigone.be. Vergeet ook niet de school te vermelden
waar je lesgeeft.
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Inleiding en nabespreking
Een half uur voor iedere avondvoorstelling voorzien we een inleiding.
Hierin vertelt een inleider of de regisseur over het repetitieproces, het stuk,
de tekst, de acteurs, het tot stand komen van het decor, … We willen je hiermee
achtergrondinformatie meegeven, zonder de magie van de voorstelling weg te nemen.
Een boeiende inkijk in de thematiek of in het maakproces dus.
Op aanvraag kan er voor groepen ook een nabespreking worden georganiseerd.

VOOR GROEPEN, BEDRIJVEN, SCHOLEN, …
Theaterworkshop
Zin om met je vrienden, vereniging, collega’s
of klas theater te verkennen op de planken
in plaats van op de tribune? In een theaterworkshop ontdek je een aantal speltechnieken
zoals improviseren, hoe met een tekst om
te gaan, hoe je publiek te boeien,…
Een workshop kan in het kader van een
voorstelling die je gaat zien, maar kan ook
los van een productie. De begeleiding wordt
telkens gegeven door een dramadocent
of een acteur uit de productie waarbinnen
de workshop kadert.
Duur: 2,5 uur. Basisprijs: 150 euro.
Rondleiding voor kinderen (afgestemd
op de leeftijd, vanaf derde kleuterklas)
De rondleidingen kunnen ook op kinderen
worden afgestemd. Ze worden op een ludieke
manier ingewijd in een aantal mysteries
van theater, krijgen een basis mee van
theater maken en leren op speelse wijze
een aantal theatertermen kennen.
Duur: ong. 1u, aantal personen: max. 25.
Kostprijs: 20 euro per rondleiding.

Rondleiding voor groepen of studenten
(secundair, hoger onderwijs)
Een kijkje in de speel- en atelierruimte
van Theater Antigone geeft antwoord
op vele vragen. Hoe wordt een voorstelling
gemaakt? Hoelang wordt er gerepeteerd?
Waar worden decors gemaakt en wie
maakt die?
Je krijgt een korte ontstaansgeschiedenis
van het theater en van Theater Antigone
in het bijzonder en verkent een ruimte
die achtereenvolgens een brouwerij,
een autogarage en een verdeelcentrum
voor huishoudtoestellen is geweest,
maar nu fungeert als theaterzaal.
Op aanvraag kan binnen de rondleiding
ook de nodige aandacht besteed worden
aan de sociaal-artistieke werking van
Theater Antigone. Wat is sociaal-artistiek
werk? Hoe verloopt een sociaal-artistiek
project? Wie zijn de deelnemers en
hoe worden die bereikt?...
Duur: ong. 75 minuten,
aantal personen: max. 25.
Kostprijs: 20 euro per rondleiding

SUGGESTIES?
Onze deur staat steeds open voor nieuwe ideeën of suggesties. Heb je er één?
Contacteer ons en wij proberen jouw idee vorm te geven!
Liesbeth Verplancke, 056/24 08 87 of liesbeth@antigone.be.
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Ook dit seizoen kunnen jongeren van 11 tot 25 jaar weer bij ons
terecht voor een complete onderdompeling in de theaterwereld.
We organiseren 5 theaterkampen, waarin je leert improviseren,
fantaseren, repeteren, acteren. Geen saaie cursus, maar een week lang
zelf op de planken staan en werken met twee gedreven regisseurs.
Al doende leer je zo de kneepjes van het vak, en werk je naar
een spetterend toonmoment op het einde van de week.

THEATERKAMPEN
Z O M E R VAK ANTI E-ATE LI E R
voor 11 tot 13-jarigen

Z O M E R VAK ANTI E-ATE LI E R
voor 11 tot 13-jarigen

(°2005–2003)
Van maandag 15 t/m
vrijdag 19 augustus 2016
Kostprijs: € 90
(dit zomerkamp is volzet)

(°2005–2003)
Van maandag 22 t/m
vrijdag 26 augustus 2016
Kostprijs: € 90
(dit zomerkamp is volzet)

H E R F ST VAK ANTI E-ATE LI E R voor 17 tot 18-jarigen (°2000–1999)
Van maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november 2016
Kostprijs: 90€

PA ASVAK ANTI E-ATE LI E R
voor 14 tot 16-jarigen

PA ASVAK ANTI E-ATE LI E R
voor 14 tot 16-jarigen

(°2003–2001)
Van maandag 3 t/m
vrijdag 7 april 2017
Kostprijs: 90€

(°2003–2001)
Van maandag 10 t/m
vrijdag 14 april 2017
Kostprijs: 90€

Ter afsluiting
van elk kamp is er een

TO O N M O M E NT
in Theater Antigone.
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J O N G E R E N WE R K I N G
Vorig seizoen werd ze jammer genoeg
uitgesteld, maar in 2017 starten we
sowieso onze nieuwe jongerenwerking op!
In maart en april 2017 beginnen we met
een voortraject waarop iedereen welkom is.
Samen met de regisseur krijg je de vrijheid
om thema’s te ontdekken en om volop te
improviseren. De nadruk ligt op spelplezier
en op elkaar beter leren kennen.
Op zaterdag 15 april voorzien we een
toonmoment in onze theaterbox.
In oktober 2017 werken jullie dan op
deze basis verder aan een volwaardige
voorstelling die meerdere speeldagen
te zien zal zijn in onze grote zaal.
Je wordt professioneel omkaderd, niet
alleen door de regisseur, maar ook
productioneel, met decor, licht, geluid, …

M E E R I N F O O F I N S C H R I JVE N?
Bel naar 056/240 887 of
mail naar liesbeth@antigone.be
Vermeld bij de inschrijving je
naam, adres, telefoonnummer,
mailadres en geboortedatum.
De inschrijving is pas deinitief na
bevestiging door Theater Antigone
en na storting van het inschrijvingsgeld.
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heb je al een

TRIO-THEATER
ANTIGONE?

Je ziet het: we bieden ook dit seizoen een rijk en gevarieerd programma aan.
Een Trio-Theater Antigone is de ideale manier om dit te ontdekken!
Met zo’n trio-abonnement betaal je slechts €22,50 voor
3 voorstellingen naar keuze. Krijg je er maar niet genoeg van,
en wil je een vierde, vijfde, zesde, … stuk zien?
Dan betaal je slechts €7,5 per extra ticket.
Trio-abonnementen liggen net als gewone tickets
aan de kassa klaar, en kunnen daar ter plekke worden gekocht.
Bij aankoop van uw abonnement hoeft u niet te melden welke
voorstellingen u wil zien, maar we raden wel aan tijdig te reserveren.
We heten je alvast van harte welkom!

Alle voorstellingen gaan door in Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk, tenzij anders vermeld.
Alle info en reservaties

056/24 08 87 (kantooruren) of via www.antigone.be

tickets: € 9 (–26, +65, groepen >10, lerarenkaart, Open Doekleden) | € 11 (tenzij anders vermeld)
S E C R ETAR IA AT
OVE R L E I E STR A AT 41

VO O R STE L L I N G E N
OVE R L E I E STR A AT 47

8500 Kortrijk
8500 Kortrijk
056 24 08 87
post@antigone.be | www.antigone.be
Theater Antigone werkt met steun van de Vlaamse Regering, Provincie West-Vlaanderen en stad Kortrijk.
Sponsors zijn Klara en DigitalMind.

vormgeving:
Dooreman
tekeningen:
Nicolas Marichal
v.u.: Nancy Vanoverbeke
Rekollettenstraat 20
8500 Kortrijk

