
TIJDSCHRIFT  verschijnt 6x per jaar in
 januari | maart | apr il | jun i | september | november

afg iftekantoor: 8500 kortrijk mail | p309990 apR I l 2016
afzendadres: Theater Antigone, Overleiestraat 41, 8500 Kortrijk

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

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)

 secretariaat  Voorstellingen
 oVerleiestraat 41 oVerleiestraat 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.

We leven in een wereld waarin je niet zegt dat je je somber voelt: 
we houden het liever gezellig. Maar hoe lekker is het om af en toe 
een stevig potje te janken? Waarom zou je je daarvoor schamen?

Onze collega’s van cc de grote post tonen op woensdag 27 en donderdag 28 april 

De meest zwaarmoeDige voorstelling ooit 
(waarvan het hele publiek moet huilen) 
van de fantastische Nederlandse gezelschappen  
theater artemis en de Warme Winkel. 
Ideaal voor een avondje Oostende met de kinderen!
Reserveren kan via www.degrotepost.be
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LAYLA’S 

FOOL

productie  bronks
regie & spel haider al timimi
dramaturgie  bart capelle
kostuum  marij de brabandere

vormgeving 
maarten de vrieze
muziek
edmund lauret 
(gitaar), 
laurens van bouwelen 
(drum), 
Wim seger 
(vibrafoon), 
stijn engels 
(keys), 
jelle van cleemputte 
(bas)

fOTO’S © fKPH

Te zien in Theater Antigone op
Vr 15 april 2016 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

In Layla’s Fool loopt het personage Haider verloren 
tussen werelden die ver uit elkaar lijken te liggen.  
Het wonderlijke van het heelal blaast hem stevig van  
zijn fundamenten, en zijn geloof in de islam ruimt  
plaats voor een fascinatie voor sterren en planeten.
Hij belandt in een vacuüm dat hij vol bevlogenheid  
weer tracht op te vullen.
De grens tussen passie en obsessie wordt flinterdun.
Theatermaker Haider Al Timimi plaatst in Layla’s  
Fool het kleinmenselijke tegenover de grote ideeën.  
De micro- tegenover de macrokosmos. Daar waar 
woorden soms te kort schieten, zet hij dans, muziek  
en beeld in. Zo ontstaan nieuwe perspectieven en  
een andere manier van kijken, denken, ervaren.

haider al timimi  
is een Irakees-Gentse 
theatermaker en  
oprichter van het gezel-
schap Kloppend Hert.
In oktober 2015 was  
hij al eens in onze  
zaal te zien, met  
Ich bin wie du.
Ook in deze nieuwe  
productie mixt hij  
muziek, dans en theater  
tot een ontwapenende 
voorstelling.

“Een montere, veerkrachtige, droogkomische en jazzy voorstelling.” 
    focus knack



DE 
ONMOGELIJKE 
NEUTRALITEIT

productie  Groupov
regie en spel Raven Ruëll, Jacques Delcuvellerie
dramaturgie  Marie-France Collard
beeld  Dominique Houcmant, Lou Hérion

Zoals zal blijken doet het gerecht  
tegelijk heel wat vragen rijzen.  
Is justitie een loterij? Is geluk de  
doorslaggevende factor bij de uitslag  
van een proces? Is het gerechtswezen 
racistisch? Kunnen we spreken van  
een klasse-justitie? En welke straffen  
moet een samenleving vervolgens  
uitdelen? In welke mate beslist  
Vrouwe Justitia over ons leven?  
Maakt het die levens kapot? Stuk voor 
stuk pertinente vragen die vandaag 
meer dan ooit aan de orde zijn.
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Te zien in Theater  
Antigone op
do 21 en  
vr 22 april  
2016 om 20u15
Gratis inleiding  
om 19u45

Theatermaker Raven Ruëll  
(o.a. Baal, Tribuna(a)l,  
Bekdichtzitstil) werd voor  
De onmogelijke neutraliteit  
getriggerd door een foto  
waarbij een gelukkige familie  
tijdens een picknick toekijkt  
hoe een Palestijns gezin uit  
haar huis wordt gezet. Hij  
raakt er niet op uitgekeken.  
Hij verslindt pakken documentatie, sleept zich van  
Russell Tribunal naar andere lezingen, en verliest  
gaandeweg het vermogen om neutraal te blijven.

Raven vond bij het Franstalige gezelschap Groupov  
de geschikte partner om vorm te geven aan zijn  
initiële verbijstering. Hij heeft zijn bewondering voor  
regisseur Delcuvellerie nooit onder stoelen of banken  
gestoken. Vooral de manier waarop die in Rwanda 94  
de voorgeschiedenis van de genocide uit de doeken  
deed, maakte indruk en strekt tot voorbeeld.
Samen goten ze de verbijstering en verontwaardiging in  
een voorstelling die alle neutraliteit onmogelijk maakt.

Vorig seizoen speelde  
L’impossible neutralité op het  
festival de Liège en in de KVS.  
Voor Theater Antigone maakte  
Raven een Nederlandstalige  
versie van het stuk.

TRIBUNA(A)L

productie Theater Antigone & Théâtre National
tekst & regie Raven Ruëll en Jos Verbist
tekst &  Karel Vanhaesebrouck
dramaturgie
scenografie Giovani Vanhoenacker

spel Jos Verbist, Tom Dupont, Raven Ruëll,  
Vincent Hennebicq, Laura Sépul, Eléna Doratiotto,  
Olivia Carrère, Tania Van der Sanden, David Dermez,  
Benjamin op de Beeck, Frederika del Nero,  
Isabelle Van Hecke, Chris Thys, Sophie Warnant  e.a.

Na drie jaar eindelijk hernomen!

Te zien in Theater Antigone op
do 26, vr 27, za 28 en zo 29 mei, en op 
wo 1, do 2, vr 3 en za 4 juni 2016 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Van 12 t.e.m. 15 mei 2016 in Théâtre National, Brussel

In Tribuna(a)l wordt aan de hand  
van doordeweekse getuigenissen en  
de meest onwaarschijnlijke verhalen  
een beeld geschetst van ons ordinair  
en wankel gerechtsapparaat.  
Het regisseursduo Jos Verbist- 
Raven Ruëll begeleidt het publiek  
doorheen wandelgangen en  
audiëntiezalen, waar uitgebluste  
rechters en onverstaanbare  
advocaten aan de lopende band  
over andermans levens beslissen.

Verwacht u niet aan een zoveelste  
stukje fictie: beide makers bouwen  
voort op bestaande feiten en talrijke  
gesprekken met advocaten, rechters,  
journalisten en sociaal werkers.  
Niet de sensatie- of mediazieke  
processen worden belicht, wel  
de zaken die iets vertellen over  
onze samenleving.

We zoeken ook nog figuranten  
voor deze voorstelling! 
Heb je dus zin om mee te spelen?  
Mail dan zeker naar karel@antigone.be  
met wat info en foto van jezelf.  
Ook voor meer informatie over het  
repetitieproces kan je bij hem terecht.

Tribuna(a)l grijpt  
recht naar de keel  
en raakt ons op  
een plek waar  
emoties tot het  
uiterste worden  
gedreven, emoties  
over een thema  
waar we nog al te  
vaak niet echt ver- 
trouwd mee zijn:  
de menselijke  
rechtspraak.

Het is niet de  
bedoeling om al  
deze vragen te  
beantwoorden.  
Belangrijker is ze  
te stellen. Zo wordt  
de toeschouwer op  
zeer doordachte  
wijze een spiegel  
voorgehouden van  
justitie, op zich ook  
al een behoorlijk  
theatraal gegeven...
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“IJzersterk theater dat letterlijk 
uit het leven gegrepen is.”

     Focus Knack


