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Dierbaar
publiek
Het tijdschrift van deze maand
ligt me heel nauw aan het hart.
Eerst en vooral omdat het voor een groot stuk
aan Tribuna(a)l is gewijd, de voorstelling
die ik samen met Raven Ruëll heb geregisseerd.
Wanneer u dit leest, hebben we er al een Brusselse
première opzitten, maar op het moment dat ik dit
schrijf, zitten we nog volop in de laatste rechte lijn.
Het is een fantastisch parcours geweest tot nog toe, het hele repetitieproces.
Een parcours dat ons al meermaals de ogen heeft doen opentrekken.
Ieder van ons — regisseurs, acteurs, ﬁguranten, techniekers — heeft
rechtszaken bijgewoond van op de eerste rij. Ieder van ons heeft
schrijnende en grappige dingen gezien, en daar op repetities vol vuur
over verteld. En nu wil ieder van ons die verhalen aan u vertellen,
puur, echt, zoals het is gebeurd.
We nodigen u dus uit om ook op onze eerste rij te komen zitten.
En we hopen dat u eveneens de ogen zult opentrekken.
Bovendien komen er enkele studenten naar onze zaal waar ik nog mee heb
samengewerkt. Het Rits belde ons op met de vraag of Rits on Tour
bij Theater Antigone kon staan, en het leek ons de uitgelezen kans
om u kennis te laten maken met de regisseurs van morgen.
De hele avond kan u verschillende eindwerken zien van (ex-)studenten,
in theater, ﬁlm en documentaire. Ik ken ze goed, die studenten,
en het belooft een interessante en gevarieerde avond te worden.
Ook Joris is een ex-student, en we zijn blij dat we twee maanden op rij
kunnen tonen hoe ver die sindsdien gekomen is. Vorige
maand al met Enkele Reis, en nu met Sorry voor alles.
Eén eigen stuk, en twee avonden waar (ex-)studenten in de spotlights staan.
Na al die jaren blijft het spannend, zoiets. We hopen dat jullie
ervan zullen genieten.
	Jos Verbist

Jongeren
werking
Van 8 t.e.m. 12 april
wordt Theater
Antigone opnieuw
overgenomen door jongeren.
Iedereen tussen 14 en 16 jaar
kan zich inschrijven voor ons
vak anti e-ate li e r !
Van maandag tot en met vrijdag
werk je de hele dag samen met
enthousiaste begeleiders die je
de kneepjes van het vak leren.
Op het einde sluit je de week af
met een daverend toonmoment.
Voor info en inschrijvingen:
inge@antigone.be
Opgelet: ons zomerkamp voor
11 tot 13-jarigen zit nu al boordevol.
Hiervoor kan je dus niet meer inschrijven…

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: € 5 (CJP) | € 8 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, Knack-clubkaart, Open Doekleden) | € 10 (tenzij anders vermeld)
s e c r etar ia at : Theater Antigone
Korte Kap uc ij n e nstraat z/n, 8500 Kortrijk
t 056 24 08 87 | f 056 24 08 88
post@antigone.be | www.antigone.be

Vo o r ste l l i n g e n
Theater Antigone
ove r l e i e str a at 47
8500 Kortrijk

Theater Antigone werkt met steun van de Vlaamse Regering, Provincie West-Vlaanderen en stad Kortrijk.
Sponsors zijn Klara Knack en DigitalMind.

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

Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk
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Spel Jos Verbist, Tom Dupont,
Raven Ruëll, Vincent Hennebicq,
Laura Sépul, Eléna Doriattoto,
Olivia Carrère, Tania Van der
Sanden, Benjamin Op de Beeck,
David Dermez, e.a.

Tribuna(a)l
Na Baal, de succesvolle productie van 2011,
wilden Jos Verbist en Raven Ruëll dolgraag met
dezelfde ploeg aan de slag. Samen met dezelfde
acteurs, aangevuld met niet-professionele spelers
en enkele administratieve krachten, werkten
ze rond het gegeven van de rechtbank.

Tr i b u na al © G iac i nto Cap o n i o

Verwacht u echter niet aan een zoveelste stukje
fictie. De regisseurs spraken met advocaten, rechters
en journalisten, en alle medewerkers gingen live
rechtszaken gaan bekijken en noteerden wat ze
zagen. Het hele ritueel van die rechtszaken, de
complexiteit van het systeem, het vreselijke gevoel
waarmee ze iedere keer buiten kwamen: dit alles
was al zo theatraal op zich, dat Jos en Raven
hierbinnen wilden verder werken. Niet de sensatieof mediazieke processen worden belicht, maar
zij die iets vertellen over onze samenleving. Zonder
pathos, maar met des te meer menselijkheid.

Te zien in Theater Antigone
van wo 17 t/m za 20 APRIL ,
van wo 24 t/m za 27 APRIL en
van wo 1 t/m za 4 MEI om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Voor meer info zie
www.theatrenational.be
Voorstelling in het Frans en het
Nederlands, met boventiteling

“Justitie is zó belangrijk, voor zowel de maatschappij als voor het individu. En toch roept
ze enorm veel vragen op: is justitie racistisch?
Klassegebonden? Hoe moet je straffen in ons
rechtssysteem? Hoe bepaalt justitie het leven
van de mensen? En op welke manier bepaalt
justitie welke levens ze kapot maakt? Wij willen
niet de antwoorden geven op deze vragen.
We willen ze gewoon stellen.”
Raven Ruëll en Jos Verbist
Tribuna(a)l is een voorstelling geworden
die het midden houdt tussen realiteit en ﬁctie,
en de vage grens daartussen aftast.
Het publiek is toeschouwer, en zit er middenin.

Productie
BRONKS
Tekst, spel en regie Joost Vandecasteele en
Joris Van den Brande
Vormgeving
Jan De Brabander
Licht
Mark Van Denesse
Coach
Cees Vossen
Kostuums
Sara Dykmans

Een blijspel in 5 bedrijven
12 monologen,
een oldschool conﬂict,
een begin,
midden en einde
maar niet per se
in die volgorde.

Elk jaar studeren aan de Brusselse theater- en filmschool
RITS enkele creatieve talenten af. Deze jonge mensen
staan aan het begin van hun professionele carrière
en tonen u graag welke weg ze zullen op gaan.
Dat doen ze voor het eerst niet alleen binnen de
schoolmuren, maar meteen op een kleine tournee.
Nieuw talent, vers van de pers. En u mag erbij zijn.

De auteur ontving voor het schrijven van dit theaterstuk een werkbeurs van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

sorry voor
alles
studentenkoten worden meer en meer
verhuurd aan 50 plussers
voor een weekendje zuipen
werknemers weigeren te werken,
en roepen tegen hun bazen:
‘gij zijt mijn vader niet.’
De efteling weigert kinderen omdat ze
volwassenen voor de voeten lopen
vijftigplussers laten hun huid recht trekken
om tatoos van justin bieber te kunnen zetten
als jullie het gevoel hebben
dat ge niet helemaal op uw plaats zit
of dat er iets mis is met de wereld
of met u
of met uw ouders
of met ons
als je denkt dat niks nog normaal is
dat is volkomen normaal.
want jullie moesten op een
andere wereld zitten

rits on tour
RITS on TOUR wordt een boeiende en veelzijdige avond.
Overdag wordt een workshop georganiseerd over licht en kleur, we serveren enkele
documentaires, kersvers animatiewerk en The Letter, een messcherpe kortﬁlm
over wielrennen van Kenneth Mercken (afgestudeerd aan de filmopleiding en zelf
ex-wielrenner). Tot slot eindigen we de avond met Serdi Faki Woyzeck, het eindwerk
waarmee Gökhan Girginol vorig jaar aan de theatermakeropleiding afstudeerde.

JORIS

ik zie de laatste tijd veel mensen
zich schamen omdat ze slim zijn
en domme mensen trots zijn
op hun domheid

De precieze volgorde en uren zijn nog niet bekend,
maar je kan binnenkort alle info vinden op onze website www.antigone.be.
Alle info over de opleidingen vind je via www.rits.be.

JOOST

Misschien is het probleem
Dat we te slim zijn
Dat de wereld perfect
geschikt is voor idioten

Woyzeck Serdi Faki (75’ – Gökhan Girginol).
Woyzeck Serdi Faki is de afstudeervoorstelling van
Gökhan Girginol, die in 2012 afzwaaide aan de
theatermakeropleiding van het RITS. De klassieker
Woyzeck van Georg Büchner vertelt het verhaal van
een jonge soldaat die zowel materieel als emotioneel het
hoofd boven water probeert te houden — wat mislukt.
In de handen van Girginol wordt dit stuk een hallucinante
trip langs de zelfkant van de samenleving en een
felle aanklacht tegen maatschappelijke ongelijkheid.
Woyzeck Serdi Faki is een beeldende theatervoorstelling,
geïnspireerd door outsider art.

Te zien in Theater Antigone op
do 16 en vrij 17 MEI om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

Twee mannen trekken zich terug
in een bejaardentehuis
niemandsland
niemand komt langs
niemand vertrekt
behalve als niks meer overblijft van een mens

The Letter (15’ – Kenneth Mercken)

Wat zoeken ze daar?
Wat doet die boom in het toilet?
Heeft de hemel een sauna?
en waar zijn de verpleegsters?
antwoorden op al die vragen,
in Sorry voor alles
s o rry vo o r alle s © J oj o

R its ©Mar c Van d e rm e u le n

Theater Antigone &
Theatre National
De Bruxelles
Tekst & regie Jos Verbist en
Raven Ruëll
Scenografie Giovanni Vanhoenacker
Productie

Een jonge Rus komt naar België om er profwielrenner
te worden. Onder druk van zijn ploegleider gaat hij
dopingproducten gebruiken. Langzaam maar zeker
verliest hij zijn greep op de realiteit, en raakt hij steeds
meer vertrouwd met de donkere kant van de wielersport.
Te zien in Theater Antigone op
wo 29 mei 2013
voor meer info en reservaties: simon@antigone.be

