productie Raoul Collectif
coproductie Théâtre National de Bruxelles
concept en regie Raoul Collectif
van en met Romain David, Jérôme de
Falloise, David Murgia, Benoît Piret en
Jean-Baptiste Szézot

TIJ D S C H R I F T

met de steun van Ministère de la Communauté française-service du théâtre,
Groupov, Maison de la Culture de Tournai
speciale dank aan Festival de Liège,
Théâtre & Publics, Zoo Théâtre,
le Corridor asbl, KVS

Afg i fte kantoor: 8500 Kortr ij k mai l
Afz e n dadr es:

promeneur
‘Echte rastalenten! Een aanrader!’
— Toute la culture

‘De eerste creatie van het Raoul Collectif
paart energie, levensvreugde en humor
aan intelligentie. Een knallende
cocktail, een onvoorspelbare voorstelling
die duizenden vragen stelt…’
— Le Soir

F oto © C i c i O l s s o n

Deze voorstelling maakt deel
uit van Nouvelles Vagues,
een samenwerkingsverband tussen
Theater Antigone, Maison de la Culture
(Doornik), Théâtre National de Bruxelles,
Théâtre de l’Ancre (Charleroi) en het
Festival de Liège, ter ondersteuning
van beloftevolle projecten en makers
die op een bijzondere wijze iets meer
vertellen over de wereld van vandaag.
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Ma art

Met het Raoul Collectif hebben we een
van de meest veelbelovende gezelschappen
van Franstalig België in huis gehaald.
Le signal du promeneur heeft al furore
gemaakt in Wallonië en Frankrijk, en
we vonden het niet meer dan fair dat
ook ons publiek de kans kreeg om hen
aan het werk te zien. Daarom hebben ze
Ω speciaal voor u Ω aan een tweetalige
versie gewerkt, met boventiteling.

Te zien in Theater Antigone op
do 7 en vr 8 MAART om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Voorstelling in het Frans en het Nederlands,
met boventiteling

Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk

Belg ië / Belg ique

geacht
publiek

le si g nal d u

In Le signal du promeneur komen vijf
mannen in opstand om zo aan de sleur te
ontsnappen. Hun levens lijken aanvankelijk
niets met elkaar te maken te hebben,
maar komen onvermijdelijk toch samen.
Ze stellen dezelfde vragen, hebben dezelfde
onzekerheden, dezelfde drang om te leven.
Of is het overleven?
Feiten en figuren uit het collectieve
geheugen worden met scherpe nuances
en rake humor op de rooster gelegd.
Grappig van begin tot eind, pienter uitgedacht, schitterend vormgegeven en met
een onweerstaanbare groepsdynamiek.
Le signal du promeneur won zowel de
prijs van de jury als de publieksprijs op
het Festival Impatience 2012 (Parijs),
dat jonge opkomende gezelschappen
artistiek wil ondersteunen.

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: € 5 (CJP) | € 8 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, Knack-clubkaart, Open Doekleden) | € 10 (tenzij anders vermeld)
s e c r etar iaat : 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 aat 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

wordt een drukke maand voor Theater Antigone.
Een maand vol jonge regisseurs die ik graag aan jullie
wil voorstellen. Enthousiaste gasten met prachtige stukken,
die we u absoluut niet wilden onthouden dit seizoen.
Zeker nu, in deze moeilijkere tijden voor de culturele sector, wil
Theater Antigone nog altijd een platform zijn voor jonge makers.
Raoul Collectif, Tg Struiken,
Michiel Soete en Frederic Dehaudt, en
Joris Van den Brande. De een is al iets meer ervaren
dan de ander, maar stuk voor stuk zijn het ongerepte talenten.
Ruwe diamanten die het verdienen om zo veel mogelijk te spelen
en een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
Ik hoop dan ook dat jullie in grote getale aanwezig zullen zijn
deze maand. Niet alleen om deze regisseurs aan te moedigen,
maar ook Ω en misschien wel vooral Ω omdat we gewoonweg
vier prachtige voorstellingen hebben staan.
Le signal du promeneur,
The only good woman is a dead woman,
Cité Vélo en Enkele Reis.
Een drukke maand dus, maart.
Maar meer dan de moeite waard.
Tot binnenkort!
Jos Verbist
ps.
Ik kan het toch niet nalaten ook al
even reclame te maken voor Tribuna(a)l,
onze voorstelling die in april in onze
zaal zal staan. Tijdens mijn research
in gerechtsgebouwen heb ik de voorbije
weken heel veel schrijnende zaken gezien.
Heel veel materiaal verzameld ook,
soms komisch, soms pijnlijk.
Ontelbare verhalen.
Ik kan niet wachten om
ze aan u te vertellen…

Productie Theater Antigone,
de gemeente Wevelgem, de stad
Roubaix en Théâtre Tous Azimuts
Concept en regie Michiel
Soete en Frederic Dehaudt
Spel een 30-tal liefhebbers
Met de steun van Interreg IV
en de Provincie West-Vlaanderen

Productie Bronks & Theater Antigone
Tekst
Joris Van den Brande
Spel
Jan Sobrie en
	Joris Van den Brande
Coach
Bart Danckaert en
	Jos Verbist
Scenografie Leen Persoons
Licht
Clive Mitchells

Cité Velo maakt deel uit van
Arrivee, een Europees
samenwerkingsverband
tussen Wevelgem en Roubaix,
met tal van activiteiten rond
de koers. Je kan het hele
aanbod raadplegen op
www.arrivee-velo.be

CITE VELO

De voorstelling gaat door
op een geheime locatie,
ergens tussen Wevelgem
en Roubaix…
f oto © Ve e r le K n o ckae rt

— Zone 09

‘Een fabel die harten wint!’
— De Standaard

Scenograﬁe Giovanni Vanhoenacker
Kostuums Inge Büsscher
Licht Reynaldo Ramperssad
Met dank aan Abattoir Fermé
en de Vlaamse Overheid

TH E ONLY GOO D

WOMAN

Aziz: Ik ben een vondeling. Gestolen in feite, samen met de auto.
Een citroën Ami six. Dus noemen ze me Aziz.
Ik ben een blanke jongen, opgevoed tussen zigeuners. Met een Arabische naam.
En een vals Marokkaans paspoort. Kan je nog volgen? Ik soms ook niet.
Jean-Pierre: Ik kom uit een dorpke van niets. Mijn pa was niets, mijn ma was niets.
Ons leven was niets. 17 jaar geleden ben ik uit dat dorp van niets vertrokken
om iets te worden. Soms gelooft ge liever de grootste leugen dan de waarheid.

Guy Van Cauwenberghe, duiker bij de brandweer, zorgt al zijn hele leven voor zijn moeder.
Op een dag redt hij een vrouw.

Enkele Reis is een bijwijlen hilarische satire
op de terugkeerpolitiek van
migranten, gebaseerd op het boek
Un aller simple van Didier Van
Cauwelaert. Met zijn komische
en directe stijl gaat regisseur
Joris Van den Brande thema’s als
identiteit en vluchten in een
gefantaseerde wereld te lijf.

Wegens het overgrote succes is Enkele
Reis al aan zijn derde herneming toe.
Reserveer dus tijdig.
Te zien in Theater Antigone op
do 14 en vr 15 MAART om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Daarnaast nog op tournee in
Bronks, Genk en Leuven

I S A D EAD
WO MAN

Iemands leven redden is
’t zelfde als verliefd worden.
De beste drugs ter wereld.
Dagenlang, soms weken
loopt ge rond met een
onbeschrijfelijk gevoel.
Alsof ge zelf onsterfelijk
zijt, alsof ge ook uw eigen
leven hebt gered.
God is door u gegaan.
Een leven hangt soms aan
een dun draadje, maar wat
gebeurt er als twee draadjes
in elkaar verstrengeld raken?
Blijven ze dan samen, of worden
ze een verstikkende knoop?
Guy komt er al snel achter dat een goede
daad slechte gevolgen kan hebben en
een slechte daad goede gevolgen.
The only good woman is a dead woman
is een verhaal over kiezen en verliezen,
op leven en dood.

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

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.

Op 21 maart 2013 gaat deze voorstelling in première in Théâtre National de Bruxelles.
Vanaf 17 april 2013 staat ze dan in onze zaal.

ENKELE REIS

Cité Velo is een komisch spektakel,
gemaakt door dezelfde equipe die vorig
jaar Hotel Velo in elkaar stak. Het verhaal
is echter gloednieuw en gaat over een
ﬁctieve stad in oorlogstijd, met de ﬁets
en de renners als hoofdpersonages.
De regisseurs haalden hun inspiratie
uit wat ze maar konden vinden, van
foto’s en boeken van de heemkring tot
de cartoonserie ‘The Simpsons’.
Te zien op een geheime locatie op
vr 8 , za 9 , vr 15 en za 16 MAART
Om 19u30 vertrekt onze bus aan het
zwembad van Wevelgem,
Vanackerestraat 16, Wevelgem.
Info en reservaties: 056/433 495
of cultuurcentrum@wevelgem.be
Tickets: €5

Productie Tg. Struiken
Coproductie Theater Antigone & kc nOna
Tekst Jan Sobrie
Regie Geert Vandyck
Van en met Kyoko Scholiers, Jan Sobrie,
Evelien Van Hamme en Geert Vandyck

F oto © R aym o n d Malle ntj e r

Het is oorlog. De vijand landt met zijn
vliegtuigen op het vliegterrein van de
stad en maakt zijn hoofdkwartier in de
controlekamer en op de landingsbaan.
Van daaruit bezet en bestuurt hij de
inwoners met ijzeren hand.
Het eerste wat de vijand doet, is de ﬁetsen
van de bevolking in beslag nemen. Het
tweede wat hij doet, is de koerswedstijd
afschaffen. Maar dat zal hij betreuren.
Zeker als de bevolking hulp krijgt
uit onverwachte hoek…

‘Een glasheldere tekst, licht
maar niet oppervlakkig,
eenvoudig maar niet simpel.’

F oto © Bart G r i ete n s

Met tg. STRUIKEN haalt Theater
Antigone vier jonge makers in huis
die streven naar theater met een grote
ambachtelijkheid. Spelers pur sang
die samen schrijven, creëren en als vorm
de tragikomedie omhelzen.
Te zien in Theater Antigone op
wo 20 , do 21 , vr 22 en za 23 MAART
om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Daarnaast nog op tournee in Brussel,
Brasschaat, Ekeren en Antwerpen

Tribuna(a)l
De voorbije weken bezochten Jos Verbist en
Raven Ruëll verschillende gerechtsgebouwen in België. Ze woonden tientallen
rechtszaken bij van op de eerste rij en
noteerden grappige gebeurtenissen, schrijnende uitspraken, wraakroepende misdaden en kleine besognes. Aan de hand van
deze notities maken ze nu Tribuna(a)l.

Verwacht u dus niet aan een zoveelste
stukje fictie: beide makers bouwen voort op
bestaande feiten en talrijke gesprekken met
advocaten, rechters, journalisten en sociale
werkers. Niet de sensatie- of mediazieke
processen worden belicht, wel de zaken
die iets vertellen over onze samenleving.
De ploeg van Baal, de vorige
regie van Verbist en Ruëll, gaat
aan de slag, samen met enkele
niet-professionele acteurs én
de administratieve krachten
van beide huizen. Ze zullen
komen tot een voorstelling die
het midden houdt tussen fictie
en realiteit en de vage grens
daartussen aftast.
Tribuna(a)l grijpt recht naar
de keel en raakt ons op een plek
waar emoties tot het uiterste
worden gedreven, over een
thema waar we nog al te vaak
niet echt vertrouwd mee zijn:
de menselijke rechtspraak.
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
Tribuna(a)l speelt ook in Théâtre National
de Bruxelles, van 21 t/m 30 maart
Voor meer info zie www.theatrenational.be
Voorstelling in het Frans en
het Nederlands, met boventiteling

