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Te zien in

productie

Theater Antigone
op do 29 en vr 30 september en
op za 1, do 6 en vr 7 oktober 2016
om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Daarna op tournee in Brussel,
Aarschot, Beveren, Ninove, Antwerpen,
Waregem, Gent
en Roeselare.

Theater Antigone
regie

Raven Ruëll en Jos Verbist
spel

David Dermez, Eléna
Doratiotto, Hanne Machielsen,
Tim Natens, Gorges Ocloo,
Benjamin Op de Beeck,
Hannes Reckelbus,
Kirsten van den Hoorn
en Sophie Warnant
scenografie

Giovani Vanhoenacker
geluid

Niels vanherpe
dramaturgie

Karel Vanhaesebrouck
video

Peter Monsaert
kostuums

Inger Pedersen
stage

Rani Vanhaesebroeck

oeps, of

de eerste
voorstelling
van het seizoen
in

17,5
fantastische
feitjes

met de steun van

Gone West,
de Provincie
West-Vlaanderen
met dank aan

Schouwburg Kortrijk
en CC Wevelgem

1. Oeps, of het Groote Mondiale Taartgevecht in 17,5 burleske sketches is de eerste
voorstelling van ons 60ste seizoen.
2. De titel van de voorstelling is gebaseerd op een uitspraak van Amerikaans defensieminister
Donald Rumsfeld. Toen hem gevraagd werd naar de vele burgerslachtoffers in Irak,
antwoordde hij: “Stuff Happens”. Losjes vertaald: “Oeps, sorry.”
3. De ondertitel verwijst dan weer naar de oorspronkelijke eindscène van Dr. Strangelove.
Regisseur Stanley Kubrick had een taartgevecht opgenomen waarin verschillende
grootmachten mekaar te lijf gingen. De scène werd uiteindelijk uit de film geknipt
door de gelijkenissen met de aanslag op John F. Kennedy.
4. Het wereldrecord taartvechten staat op naam van de Belfast Community Circus School.
Zij wierpen op 20 juni 2015 maar liefst 2.574 taarten met 869 deelnemers.
5. 4 van de 9 acteurs staan met Oeps voor de allereerste keer op Kortrijkse planken:
Hanne Machielsen, Tim Natens, Hannes Reckelbus en Kirsten van den Hoorn.

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 conflicten, dezelfde strategische
plekken in het Midden-Oosten worden
ook nu weer bevochten. Het hele gebied
is een kruitvat van tegenstellingen, een
wespennest waar iedereen tegen iedereen
lijkt te vechten. Wat grote gevolgen heeft
voor alle contreien.
Maar welk beeld krijgen wij van die
oorlogen? Hoe wordt ons de geschiedenis
geleerd, hoe krijgen wij het heden te zien?
En stellen we ons nog voldoende de vraag
waarom iets gebeurt?

In onze eerste voorstelling van het
nieuwe seizoen willen we u de wereld
van vandaag uitleggen. We tonen de
absurditeit van de werkelijkheid, de
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 loodzware geschiedenisles.
We maken een bijtende satire, even
absurd als de wereld zelf, die toont wat
we veel te weinig te zien krijgen.
Dit evenement maakt deel uit van
GoneWest, de culturele herdenking van
WO I door de Provincie West-Vlaanderen.
Meer info op www.gonewest.be

6. Kirsten, Hannes, Hanne en Tim waren bovendien ook al betrokken bij de voorstudies
in het RITCS en het Conservatorium van Luik
7. Videast Peter Monsaert is al langer aan Theater Antigone verbonden. Zijn nieuwe
film Le ciel flamand werd zopas geselecteerd voor filmfestivals in San Sebastian,
Londen en Toronto.
8. Regisseurs Jos Verbist en Raven Ruëll leerden elkaar kennen op het RITCS, toen Jos
les gaf aan Raven. Sindsdien werkten ze onder meer samen aan Baal en Tribuna(a)l.
Dit seizoen maken ze ook nog Semmelweis.
9. Na het bestuderen van tientallen documentaires en evenveel boeken over WOI,
de oorlog in Irak en ontelbare andere oorlogen, speelden de acteurs in augustus
een eerste improvisatie-oefening. Ze kwamen uit bij de aanslagen in Zaventem.
10. Tijdens WOI werd het Midden-Oosten verdeeld onder Engeland en Frankrijk, in de
zogenaamde Sykes-Picot overeenkomst. De legende wil dat Winston Churchill teveel

EEN GESPREK
MET DE MAKERS

Tijdens een
van de eerste weken van het repetitieproces
spreken we met regisseurs Jos Verbist en
Raven Ruëll. De onderzoeksfase is afgerond
en ze zijn volop bezig om alle informatie in
een voorstelling te gieten, samen met de
groep acteurs die ze hebben uitgezocht.

De taartverdeling van de wereld.
Jos: “We zijn twee jaar lang in de materie
van de Eerste Wereldoorlog gedoken, en we
hebben ontdekt dat er veel parallellen met
vandaag te trekken zijn. Ook toen draaide
het om het Midden-Oosten. Weinig mensen
weten dat misschien, maar nog tijdens de
Eerste Wereldoorlog is het Midden-Oosten
verdeeld geweest tussen Frankrijk en Engeland. Sykes en Picot, twee ambtenaren,
hebben toen een lijn getrokken door het
gebied om te bepalen wat onder Franse
of Engelse invloed zou komen. Dat soort
taartverdeling van de wereld is de oorzaak
van vele oorlogen.”
Raven: “Die actualiteit wordt een grote in
steek van Oeps: wie heeft er baat bij oorlog?
Wie heeft er allemaal geld verdiend tijdens
WOI en wie maakt er vandaag winst op?
Wat er nu gebeurt, is dat het Westen spook

11.
12.

13.
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steden creëert in Irak en Syrië, waar clans
het met elkaar uitvechten en waar wij het
plat bombarderen. We zijn er chaos aan het
creëren, omdat dat economisch interessant is.
Omdat we zo vrij baan hebben om alle olie
te claimen. Eigenlijk is dat een nieuwe vorm
van kolonisering. Niet meer met de sandalen
en de korte broek in Congo, maar het is
net zo goed uitbuiting op grote schaal.
Die smerigheid van de macht krijgen we
bijna nooit te zien. Niemand stelt zich
nog de vraag waarom iets gebeurt.”

De mensen een geweten schoppen.
Jos: “Wij willen die vraag wel stellen.
We zouden graag hebben dat ons publiek
met een zeker bewustzijn naar buiten gaat.
We willen dat mensen op een andere
manier naar het nieuws gaan kijken.”
Raven: “We gaan er prat op dat we hier pers
vrijheid hebben, en vrijheid van menings
uiting. We gaan met potloden in de hand
manifesteren om die vrijheid te beschermen,
maar de informatie die we krijgen is altijd
ideologisch gekleurd. Ze speelt in de kaart
van het regime dat op dat moment heerst,
wie dat ook is.
Ik ben het een beetje beu dat veel jonge
makers zeggen “We hebben geen opinie.
We willen alleen maar vragen stellen.”

gedronken had die dag en de hik had tijdens het uittekenen van de grenzen. De gevolgen
daarvan zijn te zien in the hiccup line, de grens tussen Saoedi-Arabië en Jordanië.
Die Sykes-Picot linie wordt door IS gebruikt als een van de redenen voor hun strijd.
Donald Rumsfeld heeft de oorlog in Irak ooit als volgt willen uitleggen: “Reports that
say that something hasn’t happened are always interesting to me, because as we know,
there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are
known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there
are also unknown unknowns — the ones we don’t know we don’t know.” Duidelijk, toch?
Er bestaat zoiets als een militaire beurs. Generaals van over de hele wereld zijn daar
present om te snuisteren tussen de nieuwste wapens en raketten. waarmee ze elkaar
later te lijf zullen gaan. Oorlogseconomie, noemen we dat.
Gone West is de overkoepelende herdenking van 100 jaar WOI en loopt van 2014
t.e.m. 2018. Alleen al in de maand september staan er zo 23 voorstellingen gepland,
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In de tijd van Louis Paul Boon was het geen
probleem om te stellen dat je de mensen een
geweten wilde schoppen. Waarom nu wel?
Misschien daarom dat we er voor gekozen
hebben om met zo veel jonge mensen te
werken. Ik vind het belangrijk dat net deze
inhoud door jonge makers wordt verdedigd,
om zo van het cliché af te geraken als zou
de nieuwe generatie niet in politiek of
geschiedenis geïnteresseerd zijn.”

Mensen raken met wat ons kwaad maakt.
Jos: “We hebben hierover al een aantal voor
studies gemaakt in het Conservatorium in
Luik en in het RITCS, en het meest bevre
digende was daarin wanneer er studenten
bij mij kwamen en zeiden: ‘Ik heb op een
foute manier geschiedenis gekregen, want ik
weet hier helemaal niets van af.’ Er was een

15.

16.
17.

17,5.

studente die in Brussel af en toe thee ging
drinken bij Marokkanen en Maghrebijnen.
Zij heeft een getuigenis geschreven over
hoe ze daar naar televisie zat te kijken en
hoe dat er helemaal anders uit zag. ‘Als
daar beelden getoond worden van Bagdad
en Damascus, voel ik de pijn van de mensen
die daar zitten,’ schreef ze. ‘Ze zien iets
helemaal anders dan wij.’ Daar hoop je als
theatermaker op. Dat je een voorstelling
kan maken die iemands manier van kijken
of denken kan veranderen. We willen iets
creëren met wat ons geraakt heeft in de
hele geschiedenis van WOI en daarna.
Over wat ons daarin blijft raken.”

Raven: “We sturen het proces natuurlijk
wel, maar ook de acteurs kunnen met ideeën
komen. We doen beroep op de intieme en
persoonlijke verontwaardiging van iedereen
die mee speelt. Hoe kunnen zij als kleine
mens of acteur de mensen raken met
wat hen kwaad maakt?”
Jos: “We willen de wereld uitleggen,
daar komt het op neer. Daarom moeten
mensen komen kijken.”
Raven: “Om het heden te begrijpen, mis
schien. Maar in de eerste plaats omdat
er goed theater te zien zal zijn.”

waaronder muziek, theater, muziektheater, animatiefilm met live muziek,
documentairefilm, installaties, tentoonstellingen, literair werk, debatten, …
To go west is een oude Engelse uitdrukking en betekent zoveel als sterven.
Tijdens WOI werden gesneuvelde en gekwetste soldaten immers vaak letterlijk
terug naar het Westen gedragen, terug naar veiliger gebied.
De burleske is in de 16e eeuw ontstaan in Italië. De term komt van het Italiaanse
woord burla. Grap.
29 september is niet alleen de première van Oeps, je kan ook voor de allereerste
keer ons zelfgebrouwen bier proeven. Met een Saison Antigone vieren we onze
60ste verjaardag in stijl!
Naast de voorstelling en de lancering van ons bier zal er nog meer te doen
zijn in onze foyer. Zo zijn er

Het nieuwe seizoen is begonnen,
en dus is het ook weer de hoogste tijd voor onze

theaterkampen

Concreet bieden we
de komende maanden
volgende kampen aan:

Herfstvakantie-kamp
voor 17 tot 18-jarigen (°2000-1999)
van maandag 31 oktober t.e.m.
vrijdag 4 november 2016 (prijs: €90)
Paasvakantie-kamp 1
voor 14 tot 16-jarigen (°2003-2001)
van maandag 3 t.e.m.
vrijdag 7 april 2017 (prijs: €90)

Paasvakantie-kamp 2
voor 14 tot 16-jarigen (°2003-2001)
van maandag 10 t.e.m.
vrijdag 14 april 2017 (prijs: €90)
Zomervakantie-kamp 1
voor 11 tot 13-jarigen (°2006-2004)
van maandag 14 t.e.m.
vrijdag 18 augustus 2017 (prijs: €90)
Zomervakantie-kamp 2
voor 11 tot 13-jarigen (°2006-2004)
van maandag 21 t.e.m.
vrijdag 25 augustus 2017 (prijs: €90)

De zomervakantiekampen voor 11 tot 13-jarigen zitten er op, maar in de herfstvakantie
kunnen jongeren van 17 en 18 alweer bij ons terecht voor een complete onderdompeling
in de theaterwereld. Je leert er improviseren, fantaseren, repeteren, acteren.
Geen saaie cursus, maar een week lang zelf op de planken staan en werken
met 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.

Maarten Degezelle, deelnemer herfstvakantiekamp 2015:
“Na de zomer vorig jaar was ik op zoek naar
een nieuwe hobby die mij wat uitdaging zou
geven toen ik op Facebook zag dat Theater
Antigone een theaterkamp organiseerde.
Ik had al een paar voorstellingen van
hen gezien en twijfelde niet om mij in
te schrijven.
Tijdens de herfstvakantie van 2015 werkten
we vijf dagen lang aan een voorstelling. We
waren met z’n vijven en kenden elkaar niet
bij de start, maar tijdens zo’n intensieve
periode word je snel vrienden. Ik heb nu
nog altijd contact met de andere deelnemers.

We werden begeleid door Marlies Tack, die
ons heel veel tips gaf om voor een publiek te
acteren, beter te articuleren en op de andere
acteurs in te spelen. Op een paar dagen tijd
boks je op die manier een mooie voorstelling
in elkaar. We vertrokken vanuit het thema
privacy en werkten dat verder uit via impro
visatieoefeningen. Met de beste stukken
maakten we een afgewerkte voorstelling
voor het toonmoment van vrijdag. Dat was
voor mij absoluut het hoogtepunt van de
week! Het gaf mij veel voldoening om het
resultaat van zo’n toffe samenwerking te
kunnen tonen aan mijn familie en vrienden.
Ik ging na die week apetrots naar huis en
heb daarna nog meegewerkt aan het jaarlijkse wijkproject van Theater Antigone.
Daarin ga je ook via improvisatie aan de
slag, maar werk je langer aan de voorstelling
en is de groep mensen veel groter en ge
varieerder. Ik was na die twee ervaringen
zodanig enthousiast dat ik mij dit jaar
opnieuw heb ingeschreven.
Een goede raad voor wie nog twijfelt om
mee te doen aan een theaterkamp bij Theater
Antigone: gewoon proberen! Overwin jezelf,
stap door de deur en begin aan een onge
looflijke ervaring die je nooit meer vergeet.”

Voor meer info of inschrijvingen
kan je terecht bij
liesbeth@antigone.be
of via 056 24 08 87
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BONTE AVOND
Te zien in Theater Antigone

op zaterdag 22 oktober 2016 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

12+

productie

Theater Artemis
i.s.m. Ro Theater
regie Jetse Batelaan
spel Ferinio Asandikromo,
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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.

VAN BODYBUILDERS
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
six packs 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.
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.
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“De binken, gespeend van
iedere acteertechniek,
tonen zich sterk in hun
kwetsbaarheid. Alsof ze
zich realiseren dat het
dankbaarder is nederig
de planken op te stappen
dan overmoedig. Anders
krijg je juist klappen,
net als in de ring.”

“Brengt het
schaamrood op
mijn kaken
over verstoord
verwachtingspatroon.
Feilloos, absurd,
prachtig!”

— de Volkskrant

— Vrij Nederland

— Joep (bezoeker)

“Een hilarische revue”

60 JAAR
ANTIGONE
Hoe kwam je voor het eerst in
aanraking met Theater Antigone?
Heel toevallig, toen ze iemand zochten
om de regie van de voorstelling Robert
Zucco over te nemen. We hadden
maar een maand, maar samen met
de spelersgroep hebben we er ondanks
de krappe tijd toch nog een erg mooie
voorstelling van gemaakt. Op dat
moment vermoedde ik helemaal
niet dat ik een paar jaar later
artistiek leider zou worden.

Wat is je mooiste herinnering?
Moeilijke vraag. Ik kan talloze mensen en
producties opsommen uit de 20 jaar dat
ik hier werk. Het is hetzelfde als vragen:
welke van je kinderen zie je het liefst?
Onmogelijk om daartussen te kiezen. Mijn
grootste genot is sowieso terugdenken aan
alle jonge mensen die bij ons hun eerste
stappen zetten en zich nu hebben ontplooid

6 vragen AAN
JOS VERBIST
En je moeilijkste moment?
Wanneer je vaststelt dat een voorstelling
toch niet werd wat je ervan had gewild.
Zo hebben we natuurlijk ook een aantal
momenten beleefd. Maar je leert eruit, en
gelukkig was er telkens genoeg veerkracht
in huis om er met vereende krachten weer
tegenaan te gaan.
Ik heb er nooit alleen voor gestaan. In de
loop der jaren heeft zich bij Theater Antigone
een kwaliteitsvolle ploeg gevormd, en met
Raven Ruëll, Dominique Van Malder
en Tom Dupont heb ik een fantastische
artistieke staf rond mij.
Kan je een memorabele
anekdote vertellen?
Er zijn er veel, maar een ervan is onge
twijfeld de onverwacht euforische première
van Fimosis, waar het publiek krom lag
van het lachen, maar ook erg geraakt werd
door het verhaal. Het ging om een jongen
die zijn broer en ouders verloren had in
een ongeval. Na de voorstelling kwam er
een mailtje binnen van een ouderpaar.
Ze schreven dat het een onvoorstelbare
troost was geweest voor hen en voor hun
twaalfjarig zoontje dat onlangs ook zijn
broertje was verloren. Ons verhaal, met al
zijn humor en droefheid, had hen gesterkt
bij de verwerking van hun verdriet.
Ik zie ons nog staan, Peter Monsaert,
Jan Sobrie en ik, aangeslagen met die
mail in onze handen. Het was geloof ik
Peter die na een tijdje zachtjes zei:
“Dat is waar we het voor doen, neen?”

Wat is je favoriete plekje
in Theater Antigone?
Ik sta soms graag mee achter de bar of
aan het onthaal. Dat heeft alles te maken
met het rechtstreekse contact met ons
trouwe publiek. Het is de filosofie van
alle medewerkers: een zo nauw mogelijk
contact hebben met onze toeschouwers.
Maar het liefst zit ik in de tribune.
Kijken naar goeie voorstellingen, naar
getalenteerde spelers met interessante
verhalen.
Wat wens je Theater
Antigone verder toe?
Veel inspiratie, weerbarstigheid en
een overheid die in cultuur investeert.

Om ons 60ste seizoen de nodige luister bij te zetten,
lanceren we op de première van Oeps de Saison Antigone ,
een gloednieuw bier naar eigen recept.

Deze pittige blonde zal te krijgen zijn in onze foyer, waar je hem
ter plaatste kan drinken, of meenemen als exclusief cadeaupakket.
Want zestig seizoenen Theater Antigone, daar willen we gepast op klinken!
etiket_front_SaisonAntigone.indd 1
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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 	
Vo o r ste l l i n g e n
	Ove r l e i e str a at 41 	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

