productie
Lazarus
tekst en spel Koen De Graeve en
Gunther Lesage
kostuums
Karen De Wolf
techniek
Anton Van Haver, Bart Luypaert, Bram

TIJ D S C H R I F T

Te zien in Theater Antigone op
vr 5 en za 6 juni om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

Twee keer nieuws over

Afz e n dadr es:

de voorstelling gezien, je bent alleen nog maar de
flyer aan het lezen, ben je ook zo bevooroordeeld
tegenover je eigen kinderen, als die euh... een verhaal vertellen van wat ze hebben meegemaakt, denk je
dan ook op voorhand, we zullen dat maar met een korreltje zout nemen, is dat hoe je denkt over opvoeden,
want blijkbaar ken je het antwoord al nog voor de vraag is gesteld, wat bovendien het grootste probleem
is van elke religie, dus eigenlijk trap je in de zelfde val, en dat ondanks het feit dat je diep van binnen weet,
geef gewoon toe, dat wij allemaal, zonder uitzondering, een toevallig product zijn van een chemisch proces,
dat twee miljard jaar geleden begon, op een kleine planeet, in een zonnestelsel dat deel uitmaakt van
een sterrenstelsel waar er meer dan 400 miljard van zijn in een universum waar er wellicht ook miljarden
van zijn, godverdomme.

a p ri l 2 015

spel Tania Van der Sanden, Mark Verstraete,
Tom Van Bauwel en Marieke Dilles
geluidsontwerp Tom Pintens
licht Wouter Dupon
met de steun van de Vlaamse Gemeenschap
en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Bovendien werd de tekst van
Raven Ruëll en Jan Sobrie bekroond
met de tweede prijs op het Kaas und
Kappes festival in Duitsland.
“Een tekst die onder de huid gaat zitten,
heftig mooi en ontroerend geschreven.”
(uit het juryverslag)

Een zoon keert na een lange
periode van afwezigheid terug
naar het naturistenkamp van zijn
ouders dat in economisch troebel
vaarwater vertoeft. Hij brengt
een overnameplan, een verloofde
en wat onhandige pogingen tot
toenadering met zich mee.
Wat een heldere financiële
bespreking had moeten worden
ontaardt in een nachtmerrie...

Dit en nog veel meer in een voorstelling waar
niemand minder dan Richard Dawkins graag
was naar komen kijken, “als er een Engelstalige ondertiteling was voorzien.*”
De heren buigen zich hiervoor over het werk van Richard Dawkins en Alister McGrath.
Twee volledig tegengestelde visies over geloof,
*quote van Richard Dawkins, Brits evolutiebioloog
en auteur van o.a. ‘The God Delusion’, tijdens
het al dan niet bestaan van een bovennatuurlijke
de ontmoeting die we met hem hadden, na het
god en fundamentalistisch atheïsme.
debat ‘science and reason’ op 26/01/2015,
Aangevuld met eigen tekstmateriaal belooft
waar we trouwens ook Lawrence Krauss hebben
ontmoet, Amerikaans fysicus en kosmoloog, en
deze voorstelling de toeschouwer alle hoeken
auteur van ‘Universum uit het niets’, waarbij we toch
van de schouwburg te laten zien, waarbij
duidelijk willen maken, dat het niet is omdat beide
inspiratiebronnen atheïst zijn, dat onze voorstelling
De Graeve en Lesage geen blad voor de mond
niet geschikt zou zijn voor mensen die wel
zullen nemen en met getrokken degens
geloven, komaan, waar beticht je ons van zeg,
tegenover elkaar staan.
dat we te pamflettair zijn, je hebt nog niet eens

Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk

een coproductie van
Kultuurfaktorij Monty,
CC De Spil, TAKT Dommelhof
een voorstelling van Mr & Mrs Fox
regie Femke Heijens en Nico Boon
tekst Nico Boon

f oto © K urt Van der E lst

In Met argumenten kan je iedereen overtuigen
halen Koen de Graeve en Günther Lesage
(Emmy Award winners 2015 beste comedy)
het onderste uit de kan om elkaar, het publiek
en eventuele huisdieren, een antwoord te geven
op de Grote Vragen:
‘Waarom is er iets en niet niets?’,
‘Als er een God is die alles heeft geschapen,
wie heeft God dan geschapen?’ en
‘Wordt Club Brugge eindelijk landskampioen,
en zo ja, hoe is dat precies in zijn werk gegaan?’

op zondag 12 april staat de voorstelling
op het Tweetakt festival in Utrecht.
Om 14u kan je Jan Sobrie, Sophie Warnant
en Berdine Nusselder nog eens aan het
werk zien in zaal De Grote Kikker.
f oto © G uy Kokken

MET ARGUMENTEN
KAN JE IEDEREEN
OVERTUIGEN

Afg i fte kantoor: 8500 Kortr ij k mai l | P 309990

BEKDICHTZITSTIL:

Corneillie

ve r s c h i j nt 6 x p e r ja ar i n
jan uar i | ma art | ap r i l | j u n i | s e pte m b e r | n ove m b e r

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: € 6 (European Youth Card) | € 9 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, Open Doekleden) | € 11 (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 | 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

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

Quicksand
valley
Quicksand Valley gaat over wat er in
een familiebedrijf gebeurt als de macht
van het geld de tegenstellingen tussen
gezinsleden alleen nog maar vergroot.
Het is een verhaal over thuiskomst en
verraad, schaamte en verantwoordelijkheid, onbedwingbaar egoïsme en de
noodzakelijke verstarring van principes...
Een hilarisch en soms loeihard relaas
van wat wij als mensen allemaal doen
om — wanneer het water ons aan de
lippen staat — ons vege lijf te redden.
Te zien in Theater Antigone op
do 21 en vr 22 mei om 20u15
Gratis inleiding om 19u45.

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

beeld Eadweard M uybr i dge

Theater Antigone & Compagnie Barbarie
Ruth Beeckmans, Liesje De Backer, Karolien De Bleser, Tom Dupont,
Amber Goethals, Lotte Vaes en Sarah Vangeel
vormgeving Katrijn Baeten en Saskia Louwaard
productie
van en met

Vijf vrouwen gedenken Wereldoorlog I.
Dat is niet zo bijzonder.
Iedereen herdenkt dezer dagen op zijn manier.
De één al wat grootser dan de ander.
Maar deze vrouwen zijn anders.
Zij weten waarover ze spreken.
Want ze zijn oud.
Onmenselijk oud.
Nog niet alles is gezegd.
Niet alles is gevonden.
Nog lang niet alles kan rusten in vrede.
Ze moeten nog één keer.
Nog één speciale keer.
Op de juiste plek,
en op het juiste moment
samen zijn
En van dat moment
zal u getuige zijn.

Theater Antigone en Compagnie Barbarie
herdenken samen Wereldoorlog I, op hún eigen manier.
Ze dompelen zich onder in de Groote Oorlog en voeren vijf oude vrouwen op die nog
één keer samenkomen om hun verhalen te delen. Maar welke verhalen zijn waar,
en welke zijn verzinsels die door hun oude hersenen voor waar worden aanzien?

RISK

RISK stelt zich de vraag of
oorlog onvermijdelijk is.
Is het onze natuur, vastgeroest
in onze genen? Of is oorlog
een uitvinding van de mens?
En kunnen we dan nu
gewoon iets beters verzinnen?
Staan we aan de vooravond
van een nieuwe oorlog?
Of valt dat allemaal wel mee?
Deze vijf gekke vrouwen weten het ook niet.
Maar ze verzinnen met veel plezier de antwoorden.

Dit evenement maakt deel uit van GoneWest,
de culturele herdenking van WO I door de Provincie
West-Vlaanderen. Meer info op www.gonewest.be
Te zien in Theater Antigone op
wo 22 , do 23 , vr 24 en za 25 april om 20u15
Gratis inleiding om 19u45.

productie
Theater Antigone, Studio Orka & Zomer Van Antwerpen
concept en spel Philippe Van de Velde, Martine Decroos, Dominique Van Malder,
Joris Hessels, Ruth Beeckmans, Titus De Voogdt, Thomas Devos

Op een ongewone plek,
op een eilandje van niets,
waar uilen ’s nachts
de wacht houden,
ver weg van drukte en gewoel,
staat iets te gebeuren.
Een zonsverduistering?

coach
Johan Heldenbergh
dramaturgie Mieke Versyp
decorontwerp Philippe Van de Velde, Kwint Manshoven
met de steun van Stad Kortrijk, Vlaamse Regering, Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent

DUIKVLUCHT

Vier wegen kruisen er elkaar.
Vier mensen delen er lief en leed
en geheimen oh zo zwaar...
Wat als een geheim zo zwaar weegt
dat je het alleen niet kunt dragen?
Hoeveel weegt dat eigenlijk, een geheim?
Kan je het per post versturen?
En wil je zoiets wel in je brievenbus?

Duikvlucht is een locatievoorstelling
van het Gentse gezelschap Studio Orka
en Theater Antigone, met Ruth Beeckmans,
Titus De Voogdt, Joris Hessels en Dominique
Van Malder. Na drie jaar toeren en een
selectie voor het Theaterfestival 2013,
landen ze als afsluiter van de tournee
op de Grote Verleieding in Kortrijk.
Mis dus de allerlaatste kans om deze
prachtvoorstelling te zien niet.
“Duikvlucht slaagt er in om grote mensen
mee te slepen als kinderen voor de poppenkast.”
De Standaard
“Duikvlucht biedt dingen én mensen
een tweede kans, in een voorstelling
om lang in hoofd en hart te bewaren.”
De Morgen
De voorstelling gaat door op locatie, in de
Leiemeersdreef in Kuurne
en wordt gespeeld in het kader van de
Grote Verleieding .
Te zien in Kuurne op
za 27 juni om 18u
zo 28 juni om 15u en 18u
ma 29 juni om 18u
wo 01 juli om 15u en 18u
vr 03 juli om 18u
za 04 juli om 15u en 18u
zo 05 juli om 15u
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