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

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)

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

afg iftekantoor: 8500 kortrijk mail | p309990 JanuaR I 2015
afzendadres: Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk

Ivanov is moe.  
Nog geen dertig en  
nu al lijkt het alsof  
hij zich ‘vertild’ heeft. 

Zijn vrouw Anna is ongeneeslijk ziek, zijn aanbidster Sasja creëert  
voor zichzelf een heldenrol door hem uit z’n depressie te willen sleuren.  
Wie met hem een gesprek wil aanknopen, lijkt op dovemansoren te stoten.

Tsjechov schreef Ivanov op z’n 28ste. Het is z’n eerste toneelwerk en hij  
had er slechts 10 dagen voor nodig. Bewerker/regisseur Piet Arfeuille:  
‘Het is hoekiger dan zijn latere werk, maar juist daarom obsessioneler.’

Is het Ivanov die z’n omgeving lamlegt, of vice versa? 
Anders dan de wanhopige kerel  
die zich bij Tsjechov een kogel  
door de kop schiet, wil Arfeuille  
de lethargie van zijn hoofd personage 
situeren tegen het decorum van een 
praatzieke  
samenleving die zich uit verveling 
overgeeft aan saaie futiliteiten  
en overbodigheden, oeverloos 
geklets en een onophoudelijk 
grossieren in meningen.

Een indrukwekkende cast  
— Rik Verheye, Ini Massez,  
Lukas Smolders, Tania Van der 
Sanden, Ingrid Devos, Eva Schram, 
David Dermez, Ward Kerremans  
en Mattias Van de Vijver — staat 
klaar om Tsjechovs eersteling  
nieuw leven in te blazen.

Te zien in Theater Antigone op
zo 22 februari om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

Wat moet er allemaal in een recensie? hoe bouw je ze op? Wat zijn handige  
schrijftrucs? samen met Quindo laten we de theatercriticus in je los.

Deze workshopreeks van drie zaterdagvoormiddagen begint met een  
inleidende kennismaking. Daarna schrijf je zelf een recensie over twee  
van onze voorstellingen, die jullie samen zullen lezen en analyseren.  
Zo gaat je schrijven snel en met rasse schreden vooruit.

IVANOV

productie  theater malpertuis
tekst  anton tsjechov
regie  piet arfeuille
spel  rik verheye, ini massez, lukas smolders, tania van der sanden, 

ingrid devos, eva schram, david dermez, Ward kerremans,  
mattias van de vijver

LEER THEATER 
RECENSEREN

De begeleiding is in handen van Wouter hillaert. Sinds 2002 heeft hij  
als freelance theatercriticus geschreven voor De Morgen, Klara en  
momenteel De Standaard. Verder is hij redactiecoördinator van  
cultuurtijdschrift rekto:verso (www.rektoverso.be) en publiceert hij  
in verschillende tijdschriften. Wouter ziet 250 theatervoorstellingen  
per jaar, maar gelukkig valt er toch nog gewoon mee te praten.

Bedoeling is om na de workshopreeks een  
vaste theaterredactie te vormen die geregeld  
recensies levert voor de website van Quindo.

de workshops gaan door op
za 28 februari en op 14 & 21 maart,  
telkens van 9u30 tot 12u30 in 
Quindo (hive), tweede verdieping  
muziekcentrum track,  
Conservatoriumplein 1, Kortrijk.
leeftijd: vanaf 16 jaar. Prijs: 10 €
inschrijven: info@quindo.bwe
Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt.
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productie  Theater Antigone | Sociaal-Artistieke Werking en De Bolster
regie Marlies Tack en Michael Vandewalle
spel Ann Cael, Catherine Van Poecke, Cheyenne Bauwens, Christine Vanhout tegem, 

Delphine Merlevede, Geert Defoort, Jacques Desmet, Jan Buyltinck,  
Jean Desmaele, Jean Pierre Coorevits, Jean-Claude Staels, Jeroen Brutin,  
Jo Desmet, Marijn Noppe, Patrick Deryckere, Rita Vanhaecke, Ruth Verkest,  
Sam Slambrouck, Sarah Desmedt, Sydney Timmerman en Tommy VercruysseZEVEN MANIEREN 

OM EEN VIS TE VANGEN

Het startschot wordt gegeven!  
De vogels nemen afscheid en verlaten hun nesten! 
Citroenzangers smeren hun kelen en zetten de toon. De Brilvogels spreiden  
hun vleugels en bereiken de grens. Een Filipijnse boskalkoen versiert onderweg  
haar mannelijk idool, maar komt op adem in het nest van de bastaardarend.  
Scharrelkippen bespringen een casanova van een haan en staken hun tocht.  
Vier afgedankte tuinfluiters zoeken in het zuiden nieuwe leden voor een muziekband. 
Roodborstjes en Rosse Spotlijsters stelen de show, terwijl tijgervinken en zebraduiven 
hun strepen elders verdienen. Een zwerm van Canadese ganzen vliegt over.  
Vlaamse gaaien liggen op de loer.

JAcObSNEuS

Studio ORKA laat zich inspireren door geurige verhalen  
over vroeger en nu om een verhaal te maken over wilskracht,  
heimwee en vervlogen dromen.

productie  
Studio Orka & Bronks
concept en uitwerking  
Philippe Van De Velde,  
Martine Decroos, Randi  
De Vlieghe, Katrien Pierlet,  
Katrien Valckenaers
spel  
Randi De Vlieghe  
Katrien Pierlet
decor  
Philippe Van De Velde  
Kwint Manshoven
coach  
Tom Ternest
dramaturgie  
Mieke Versyp
techniek  
Kristof Oosterlynck  
Bram Waelkens
animatie en video  
Dries Bastiaensen  
Fabien De Lathouwer
productieleiding  
Maarten Naessens

We kennen het allemaal: 
het onverwachte moment waarop een geur  
je overvalt, verwart, blij of triest maakt.  
Je wil die geur vastgrijpen, maar voor je weet waaraan hij je herinnert,  
is hij alweer vervlogen. 
Dennennaalden in het bos, de geur van mama’s omhelzing, stinkvoetjes  
tijdens de turnles, zomerregen na een snikhete dag, vers gemaaid gras,  
net uitgeblazen kaarsjes op een verjaardagstaart, winterse zeelucht,  
frisgewassen lakens, vers gebakken brood, een gloednieuw boek,  
de wollen trui van papa, een splinternieuwe auto...

Voorstelling in het kader van Spinrag. Te zien in Theater Antigone op 
do 19 en vr 20 februari om 14u en om 19u30. Tickets: € 8

‘De ingenieuze bric-à-brac-scenografie  
katapulteert je recht naar een andere wereld.’ 
de Morgen

‘Spits theater dat je  
neusgaten prikkelt.’ 
Knack

Het leven is één grote vraag, maar één vraag brandt op uw lip. 
Die van vandaag. De vraag van vandaag.  
De vraag van vandaag: is het ’t ei of de kip.

Het antwoord zit in het ei,  
het antwoord zit in de dop. 
Alleen de vogels kunnen erbij,  
want de vogels zitten er op. 
We broeden het uit, een gevleugelde vraag, de vraag wordt nooit opgelost.
De kip of het ei, de wereld, de mens, van zijn vraag wordt hij nooit verlost.

Een vogelzwerm in panne
A: Jongens, ik zet mij efkes aan de kant. 
B:  Waarom? Dat kunt ge toch niet maken. 
A: Ik kan niet meer! Ik vlieg niet meer verder. Ik heb het gehad. 
C: Ik kan ook niet meer. 
B: Allé komaan! We gaan net goed vooruit! 
 Ons gemiddelde ligt hoger dan normaal. 
C: Ja sorry maar.... ik denk dat ik ga landen. 
B: Zeg mannekes, zo gaan we er nooit geraken. 
A: Mag ik efkes op adem komen, ja! Het is tijd voor een pauze!
C: Ja ...hij heeft wel gelijk. Het is tijd voor een pauze .
B: Ik versta dat niet, ze. Ge wilt perse den oversteek maken. 
 We zijn amper drie dagen aan het vliegen en dat geeft al op. 
D: Ik moet eigenlijk iets bekennen. 
 Beloof om mij niet uit te lachen, maar ik heb vliegangst. 
IEDEREEN LACHT.
B:  Stop met lachen! 
D: Ik wist het dat jullie zouden lachen. Ik doe niet meer mee! 
B: Alle snavels in dezelfde richting. 
 Zeg het: ik kan het! Ik kan het! Ik kan het! 
IEDEREEN: Ik kan het. Ik kan het. Ik kan het! 
D: Ik kan … niet meer.
B: Maar nee, niet opgeven we zijn er nog lang niet. 
E: U hebt uw bestemming bereikt. 
B: Nee, dat is niet waar! We zijn er nog niet. Ik weet het zeker. 
E: Uw bestemming bevindt zich aan de linkerzijde. 
B: Zwijg! 
F: Of we nu hier stoppen of enkele kilometers verder, dat blijft toch hetzelfde?
B: Nee! Dat is een totale wijziging van tactiek. Dat heeft gevolgen voor de planning.

In Zeven manieren om een vis te vangen hebben Marlies Tack en Michaël Vandewalle  
het over de mens als trekvogels op de vlucht naar betere en warmere oorden.  
Ze gaan aan de slag met een grote groep enthousiaste  
acteurs en springen samen de wereld van de vogels in. scenografie  

Giovani Vanhoenacker
geluidsontwerp  
Niels Vanherpe
kostuums  
Germana Tack
coördinatie  
Henk Bourgeois
ondersteuning  
Lisa Verfaillie
techniek  
Lorin Duquesne  
Niels Vanherpe  
Giovani Vanhoenacker
logistiek 
Karel Vanacker

Te zien in Theater 
Antigone op
vr 30 en  
za 31 januari,  
do 5, vr 6, za 7, 
do 12, vr 13 en  
za 14 februari 
om 20u15
en op 
zo 8 februari 
om 15u
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