F OTO PAU LI NA CASTAN E DA

Deze productie werd voorgesteld `
in het kader van het Europese
programma VOX-Interreg IV.
Te zien in Theater Antigone op
DO 8 en VR 9 MAART 2012
telkens om 20u15
Inleidingen om 19u45
Boventiteling in het Nederlands en Frans.
Een productie van Le manége.mons/Centre Dramatique (B), Théâtre Epique (B),
Matucana (Chili), Le Phénix/Scène nationale de Valenciennes (F)
Met de hulp van Wallonie-Bruxelles International
Tekst en regie Lorent Wanson / Dramaturgie Pablo Paredes & Lorent Wanson
Muziek Marcello Maira, David Nunez, Lorent Wanson
Spel Emilio Ciriza, Carla Huenchun, Felipe Lagos, Karen Mena, Fernando Pérez,
Carolina Pizarro, Lorena Ramirez / Choreografie Noela Salas, Lucia Puime
Plastische kunstenaars Arturo Duclos, Francisco Sanfuentes, Alejandro ‘Mono’ Gonzales
Strijkkwartet David Nunez, Rodolfo Mellado, Sergio Fresco, Alexandro Barria
Koor Marco Arias, Felix Venegas, Jennifer Macan, Carlos Rosales, Constanza Alemparte,
Macarena Barros, Paula Bazzara, Florencia Martinez, Isidora Robeson, Paul Hip,
Miguel Calisto, Alejandra Poblete, Sofia Melo, Itzamaro Vasquez

Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk

Improviseren, fantaseren, vertellen, een publiek boeien, ... theater spelen;
je kan er jezelf een week lang helemaal in onderdompelen!
En dat allemaal onder de deskundige begeleiding van 2 gedreven docenten:
laatstejaarsstudenten en afgestudeerden regie aan de Erasmushogeschool Brussel (RITS),
leren je enkele knepen van het vak. Jos Verbist is coach.

Sport- en theaterkamp
voor 11 tot 14- jarigen

Zomervakantie-atelier
voor 11 tot 13- jarigen

(°1998–1996)
Van maandag 2 t.e.m.
vrijdag 6 april 2012
Telkens van 9u tot 16u30
In Theater Antigone,
Overleiestraat 47, Kortrijk
(picknick meebrengen)
Begeleiding: nog te bepalen
Op het einde van de week
is er een toonmoment.
Kostprijs: €65

(°2001–1998)
Van zondagavond 19
t.e.m. zaterdagavond
25 augustus 2012
Sport en overnachting
in Kanocenter Sobeca,
Otegemstraat 238,
Zwevegem
Het kamp eindigt in
Theater Antigone
met een toonmoment
Begeleiding: Marlies Tack,
Michaël Vandewalle
& 2 gediplomeerde
sportmonitoren
Organisatie i.s.m.
Sportievak Kortrijk
Kostprijs: €350

(°2001–1999)
Van maandag 27 t.e.m.
vrijdag 31 augustus 2012
Telkens van 9u tot 16u30
In Theater Antigone,
Overleiestraat 47, Kortrijk
(picknick meebrengen)
Begeleiding: Marlies Tack
en Michaël Vandewalle
Op het einde van de week
is er een toonmoment.
Kostprijs: € 65

HOTEL VELO
Een rennersploeg landt met pak en zak in
Hotel Velo. De equipe is voltallig: van de
kopman, over de masseur tot aan de mecanicien. Iedereen is met zijn ding bezig.
Ze tellen hun geld, ze scheren hun benen,
ze leren hun volkslied of ze maken andermans ﬁetsen schoon.

TRIO THEATER ANTIGONE

Hebt u al een
?
€ 21 voor 3 voorstellingen naar keuze in Theater Antigone! Te koop aan de kassa.

056/24 08 87 — www.antigone.be

voor alle info & reservaties
tickets: ¤ 5 (CJP) / ¤ 8 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, Knack-clubkaart, Open Doekleden) / ¤ 10, tenzij anders vermeld
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

Hotel Velo is een klein familiehotel aan
de statie van Wevelgem. Ook de uitbaters
van Hotel Velo zijn met hun ding bezig.
De spaghetti staat op en de waste draait.
Alleen de kleine Max denkt aan anderen.
Max is zot van coureurs.

Hotel Velo is een toneelstuk dat de koers en haar entourage op haar kop zet.
Toneel, TV en café over de koers, in het gezelschap van onze gastheren.
Te zien op 16 , 17, 23 en 24 MAART doorlopend van 20 tot 22 uur
25 MAART vanaf 14 uur
In Hotel Velo, Roeselarestraat 6, Wevelgem

Info en inschrijven: 056/240 887 - www.antigone.be - post@antigone.be

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

Regie: Michiel Soete en Frederic Dehaudt
Productie: gemeente Wevelgem i.s.m. Theater Antigone en stad Roubaix

brengen Hotel Velo.

VAKANTIE–ATELIERS
Paasvakantie-atelier
voor 14 tot 16-jarigen

P.B.
8500 KORTRIJK MAIL
4/301

F R E D DY MAE RTE N S , N I C O MATTAN , R I K VANWALLE G H E M ,
R U DY N EVE , JAC Q U E S MATTHYS en 25 muzikanten en toneelspelers

E

Een explosief spektakel
vol muziek, zang, dans,
plastische kunst en beeld.

AFZ E N DADR ES:

GO r
N

Voor Historia Abierta vertrok schrijver en maker Lorent Wanson vanuit de
tientallen getuigenissen van een groep Chileense acteurs. Wanson confronteerde
hen met hun eigen geschiedenis en afkomst, maar ook met hun dromen.
Het resultaat is een wonderlijke mozaïek
van persoonlijke anekdotes, van grote
en kleine gebeurtenissen en tragedies.

M A A R T 2 012

AFG I FTE KANTOOR: 8500 KORTR IJ K MAI L | P 309990

Doe mee aan onze vakantie-ateliers en -kampen!

BELG IË / BELG IQUE

VE RSCH IJ NT 6 X PE R JAAR I N
JAN UAR I | MAART | APR I L | J U N I | SEPTE M B E R | NOVE M B E R

te

HISTORIA
ABIERTA

TIJ D S C H R I F T

Zit je met een theatermicrobe waar je geen blijf mee weet?
Wil je graag proeven van wat acteren is?

ea

Maar wat als we de geschiedenis
helemaal niet kunnen navertellen?
Wat als onze goesting om opnieuw
naar het verleden te kijken helemaal
niet zo onschuldig is als het wel lijkt...?
Wat is onze plaats binnen
die geschiedenis?

TI

Historia Abierta zet de vensters van
de rijke geschiedenis van Chili wijd
open om ze vanuit zoveel mogelijk
verschillende invalshoeken te bekijken.
Verleden en heden, herinneringen en
verbeeldingskracht, worden gebundeld
en met mekaar vermengd.
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GRATIS EN ZONDER INSCHRIJVING
UW GASTHEREN:
16 maart: FREDDY MAERTENS
17 maart: RUDY NEVE en JACQUES MATTHYS
23 maart: NICO MATTAN
24 maart: RIK VANWALLEGHEM
25 maart: FREDDY MAERTENS

Info en contact:
Dieter Deleu – Dienst Vrije Tijd – dieter.deleu@wevelgem.be
tel: 056 433 515 – www.wevelgem.be/hotelvelo
OPROEP : Hotel Velo is de eerste activiteit van het Theaterluik van ARRIVEE,

een Europees project tussen de gemeente Wevelgem en de stad Roubaix.
Kriebelt het ook bij u en wenst u mee te spelen of mee te helpen aan dit project?
Of hebt u verhalen, anekdotes, herinneringen, reportages omtrent
GENT-WEVELGEM van vroeger en nu, dan kan u ons zeker helpen.
Contacteer de dienst vrije tijd via dieter.deleu@wevelgem.be of 056/433 515.
Of kom langs in Hotel Velo.

Een productie van Theater Malpertuis & ’t Arsenaal
Regie Piet Arfeuille
Tekst Ingmar Bergman
Spel Ingrid Devos, Wim Dankaert, Tania Van der Sanden

Eén van de 10 beste podiumvoorstellingen van 2011 (De Standaard)
Puur visueel genot. Een fijn staaltje Abattoir Fermé. (Goddeau)

Abattoir Fermé’s nieuwste, Monkey,
gaat over personages die zich in een uitzichtloze staat van ‘in extremis’ bevinden.
Ergens op een lelijke, groteske planeet,
zonder mededogen. Net als o.a. Tourniquet en Mythobarbital wordt Monkey
opnieuw een productie zonder gesproken
tekst. Hypervisueel, barok, filmisch en
lyrisch theater, voorzien van een veeg
donkere humor.

Subliem belicht achterkamerdecor…
Knappe stroom van erotische gruwelbeelden (Knack)
Prachtig uitgekiend licht, straffe
soundscape van Kreng en een paar
beeldende hoogtepunten (CJP)
www.abattoirferme.tumblr.com

Abattoir Fermé vertrok van twee inspiratiebronnen: de 17e eeuwse libertijn John
Wilmot én de losgeslagen ‘Bundy Drive
Boys’. John Wilmot maakte deel uit van
een select clubje viespeuken dat zichzelf
The Ballers noemde. Dezelfde laveloosheid
vinden we bij de Bundy Drive Boys, een
illuster broederschap uit het Hollywood
van de 1940’s waartoe o.a. Erroll Flynn,
W.C. Fields en John Barrymore behoorden. Notoire drankorgels, die hun verveling verdreven met seks, zuippartijen,
kunstvervalsingen en buitensporige
fratsen.
De gelijkenissen tussen John Wilmot
en het ontspoorde acteursgenootschap
van de Bundy Drive Boys zijn opvallend
en bleken dankbaar theatermateriaal
voor Abattoir Fermé.
Verwacht echter vooral géén historische
reconstructie...

Te zien in Theater Antigone op
DI 13 en WO 14 MAART 2012,
telkens om 20u15
Inleidingen om 19u45
Tickets: €15
€2 korting voor Trio-abo Theater
Antigone (te vermelden bij reservatie)
Reservaties via 056/23 98 55 of
UIT@kortrijk.be

Met de steun van cultuurcentrum Kortrijk

Een beklijvend moeder-dochter verhaal van Ingmar Bergman.

HERFSTSONATE

F OTO PAU L D E C LO E DT

F OTO STE F LE R N O U S

MONKEY

Tekst en spel:
Jan Sobrie en Peter Monsaert
Geluid: Lorin Duquesne
Licht: Tijs Coene
Decor: Liesa Naert

Herfstsonate gaat over adoratie die
omslaat in verdriet en pijn, maar ook
over de tijd en wat die met ons doet,
over woorden die tekortschieten en
muziek die klinkt als een spiegel.
(De Standaard)
Te zien in Theater Antigone op
DI 27 * en WO 28 MAART 2012
telkens om 20u15
Inleidingen om 19u45

Een dochter schrijft haar moeder een brief.
Ze hebben elkaar zeven jaar lang niet
gezien, niet gesproken. Wat begint als
een nerveus weerzien groeit gaandeweg
uit tot een memorabele nacht waarin de
pijn van vele jaren zich een weg naar
de oppervlakte baant.
Een adembenemende confrontatie over
familie-kwetsuren, pijn die je je hele leven
met je meedraagt en misverstanden door
interpretatie. Maar ook een grootse daad
van liefde waarin na jaren van onvermogen
eindelijk de moed wordt opgebracht om
te praten, te luisteren naar elkaar.
Na Shakespeare en Ovidius zet regisseur
Piet Arfeuille andermaal zijn tanden in een
sterk verhaal en een klassieke theatertekst.
Twee ‘grande dames’ van het Vlaamse
theater gaan de confrontatie aan. Tania
Van der Sanden speelt de dochter, Ingrid
Devos de moeder. Wim Danckaert neemt
de rol van de echtgenoot waar.
Ingmar Bergman (1918-2007) is zonder
twijfel één van de belangrijkste Zweedse
cineasten. Zijn ﬁlms — die door het brede
publiek soms als zwaarmoedig worden
beschouwd — zijn in werkelijkheid
diepgravende studies over de grote levensvragen, de zin van het geloof, schuld en
boete. In 1997 won Ingmar Bergman de
Gouden Palm der Palmen op het Filmfestival van Cannes voor zijn hele oeuvre.

SANDY

Diep in de nacht.
Wanneer de meesten slapen.
Gaan zij op stap.
Op missie.
Niemand weet wie ze zijn, behalve hij.
Soms staan ze aan uw bed, te kijken.
Uw geheimen kennen ze,
uw littekens weten ze te vinden.
Slaap maar, wees gerust,
bij ons ben je veilig!

Een productie van KC De Werf / Silenci Fini
Spel Simon Allemeersch, Barbara Claes, Stefanie Claes
Muziek Giovanni Barcella en Jeroen Van Herzeele
Scenografie Jozef Wouters en Simon Allemeersch
Dramaturgie Bart Capelle

HET FANTASTISCHE LEVEN VAN DE HEILIGE

CHRISTOFFEL
ZOALS SAMENGEVAT IN
TWAALF TAFERELEN
EN DRIE LIEDEREN

B E E LD MAR I O D E BAE N E

Spel Chiel van Berkel, Tine
Van den Wyngaert, Kirsten Pieters,
Matteo Simoni, Sung-Im Her
Een organisatie van Cultuurcentrum Kortrijk i.s.m. Theater Antigone

F OTO’S E LLE N G O E G E B U E R

Een productie van Abattoir Fermé,
i.s.m. kc nOna & Beursschouwburg
Regie Stef Lernous
Muziek Kreng
Licht en decor Sven Van Kuijk

In Sandy gaan Jan Sobrie en Peter
Monsaert aan de slag als helpers van het
zandmannetje. Ze meten de klassieke
sprookjesfiguur een behoorlijk moderne
outfit aan en dopen hem ‘Sandy’.
Als rechterhand van deze mythische maanbewoner staan ze in voor het verzamelen
van alle materiaal waarmee hun baas de
mooiste dromen voor jong en oud creëert.
Zij zijn uitverkoren en fier om deze zware
taak elke dag te mogen uitvoeren. Als
een held vereren zij hun grote leider,
volgzaam tot de dood.
Wanneer Sandy echter op zijn voetstuk
begint te wankelen, lijken de dromen van
de twee zich tegen hen te keren en als
los zand van onder hun voeten weg te
schuiven. Zal hun geloof in Sandy sterker
blijken te zijn dan de koude en harde
realiteit? En willen ze wel ontwaken
uit hun zelfgemaakte droom?

Sandy is de nieuwe voorstelling van
Jan Sobrie (Titus, Zolderling) en Peter
Monsaert, de makers van Fimosis
(Theaterfestival 2006) en Hola que tal.
Het is een familievoorstelling in de echte
zin van het woord, want ze speelt zich
op bijzonder slimme wijze voortdurend
op twee niveaus af. Het verhaal van
Sandy leest als een sprookje, spannend,
grappig en af en toe grimmig, terwijl
een volwassen blik ongetwijfeld meegenomen wordt door de tragische onderlaag die zich schuilhoudt achter de
jongensdroom. Jong en oud kijken zo
met een andere blik naar de ongelofelijke
avonturen van de luitenanten van Sandy.
Te zien in Theater Antigone op
DO 12 en VR 13 APRIL 2012
telkens om 20u15
Inleidingen om 19u30

Terwijl iedereen in dezelfde ruimte zit
en wacht — gaat het licht uit en iemand
begint een lied te zingen. Niemand heeft
nog boodschap aan het verzonnen leven
van een halfheidense heilige. Maar
misschien wel aan een klein zintuiglijk
verhaal dat verwijst naar de grote angsten,
de schrik voor het onverwachte, het
monsterlijke, hoop op bescherming van
geliefden die op weg zijn, onzeker
van een behouden thuiskomst.

Sint Christoffel is een bekend ﬁguur in de
volksdevotie, patroonheilige van pelgrims
en reizigers, immigranten, Amerika, iedereen in het verkeer, timmerlieden, schilders,
fruithandelaren, boekbinders, schatgravers,
hoedenmakers, tuinmannen en kinderen
— en verleent bescherming tegen besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de
pest, droogte, onweer, hagel, watersnood,
vuurrampen, oogziekten en tandpijn.
Geïnspireerd op de legende van SintChristoffel — van wie de afbeelding
auto’s en fietsen siert — creërt Simon
Allemeersch (Prijs Jong Theater op Theater
aan Zee 2006) samen met Barbara Claes
en Stefanie Claes een voorstelling met
theatrale tableaus en semidocumentaire
cinema, aangestuwd door de muziek van
drummer Giovanni Barcella en saxofonist
Jeroen Van Herzeele. Jeroen Van Herzeele
is bekend van zijn werk met o.a. Toots
Thielemans en Philippe Cathérine.
Drummer en percussionist Giovanni
Barcella speelde met iedereen die iets
betekent in de Belgische jazz.
Te zien in Theater Antigone op
DO 19 en VR 20 APRIL 2012,
telkens om 20u15 / Inleidingen om 19u45
Een voorstelling in het kader van
Eerstelingen, een samenwerkingsverband
tussne Theater Antigone, KC Buda
en Cultuurcentrum Kortrijk om pril
podiumwerk van jonge makers te tonen.

