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Een voorstelling maken aan de hand van de teksten van een schrijver die tot een bijvoeglijk
naamwoord is verworden; en dan nog één met een bijzonder negatieve en stofﬁge betekenis,
hoe sexy is dat!? Mission Impossible? ‘Kafka is eigenlijk heel plezant,’ zegt regisseur Bart
Danckaert, ‘als je een beetje moeite doet.’
Franz Kafka wordt beschouwd als één van de
meest invloedrijke schrijvers van de twintigste
eeuw. Hij heeft ons de woorden kafkaïaans,
‘het is Kafka’ en kafkaïesk gegeven — woorden
die populairder zijn geworden naarmate
Kafka minder werd gelezen. Kafka is de
naam van een campagne voor administratieve
vereenvoudiging; de Belgische popgroep
K’s Choice is genoemd naar Josef K uit
Het Proces. In Het Proces schrijft Franz
Kafka over de onschuldige, onwetende
burger die gekneld zit in de machinerie
van de overheidsbureaucratie en van het
kastje naar de muur gestuurd wordt.
Franz Kafka was een knappe charmante man,
altijd goedgekleed, meisjes en vrouwen waren
dol op hem. Hij bracht vele avonden door met
zijn vrienden in cafés, hield van volkstoneel
en had gevoel voor humor. Zijn beste vriend
Max Brod schreef dat Kafka het voorlezen
van het eerste hoofdstuk van Het Proces
steeds moest onderbreken door het vele
lachen van zijn vrienden en van zichzelf.
Hij bleek ook in alles dubbel. Hij had een
afkeer van seks, maar ging regelmatig naar de
hoeren. Hij verloofde zich twee keer met Félice,
maar achtte zichzelf niet in staat de verantwoordelijkheid te dragen van het huwelijk.
Hij citeerde zijn held Napoleon in een brief
aan Félice ‘dat het gruwelijk was om kinderloos
te sterven’ en tegelijk liet hij haar weten dat
er niemand minder geschikt was om een
nageslacht te verwekken dan hijzelf.
Ook in Kafka’s werk zitten veel tegenstellingen. De werelden die hij creëert zijn
absurd, maar als geen ander slaagt hij erin
de gebeurtenissen realistisch te beschrijven.
Het is die combinatie waar Bart Danckaert
iets mee doet in De Kafka’s: de connotatie
van moeilijk te zijn en tegelijk de liefde voor
het kleine van de mens.

Kafka’s werk zit vol met sleutels over zichzelf en
anderen — hij schreef vooral een soort van dagboeken. Het feit bijvoorbeeld dat hij niet naar
zichzelf kon kijken in de spiegel zonder zich
met een insect te vergelijken, komt terug in De
Gedaanteverwisseling; hij schreef een beroemd
geworden Brief aan vader, waarin hij zijn vader
verwijt hem een normaal leven onmogelijk te
hebben gemaakt. Mondeling durfde hij dat niet.
Hij heeft de brief echter nooit verzonden, zijn
vader heeft hem nooit gelezen.
De gekendste verhalen van Franz Kafka zijn
wellicht Het Proces, Het Vonnis, De Gedaanteverwisseling en Het Slot. Evenzeer schreef hij
vele grappige kortverhalen, zoals De Brug,
over een doodgewone brug die eenzaam wacht
op een wandelaar. Als er na jaren en jaren
eindelijk iemand over stapt, wil ze zó graag
zien wie de wandelaar op haar rug is, dat ze
zich omdraait. Of Een Kruising, over zijn huisdier dat half kat, half schaap is; De waarheid
over Sancho Panza, dat vertelt hoe Don Quichot
eigenlijk de duivel is die door zijn schildknaap
in de maling wordt genomen, enz.
Vaak zijn de personages in zijn verhalen een
beetje wereldvreemde ﬁguren. Een man die
ontwaakt als een insect (De Gedaanteverwisseling), een circusartiest die vast tot hij sterft
(Een Hongerkunstenaar), een beul die zelf een
nieuwe martelmachine demonstreert (In de
Strafkolonie), een muis die zichzelf in de klauwen van de kat ﬁlosofeert (Kleine Fabel), een
zoon die zich door zijn vader tot de verdrinkingsdood laat veroordelen (Het Vonnis), een
advocaat die letterlijk verdwijnt in het theater
(Het openluchttheater van Oklahoma), enz.
Ook in De Kafka’s komen die ietwat marginale
personages terug die moeilijk connectie kunnen
maken met de wereld. Helemaal in de geest
van Franz Kafka, is De Kafka’s ook dubbel:
een beetje absurd en tegelijk heel herkenbaar.
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IK SPEEL DARIO FO
OPENDOEK en Theater Antigone gaan aan de slag met Het eerste mirakel van
het kindeke Jezus van Dario Fo. In 6 intensieve workshops wordt aangeleerd
hoe je een tekst kan vertellen, hoe je een tekst laat ‘werken’, hoe je een publiek
van begin tot einde kan boeien. Er wordt concreet toegewerkt naar een
publiek toonmoment (datum nog te bepalen). De lesgever is Jos Verbist.
Op zaterdag 20/11 · 27/11 · 04/12 · 11/12 · 18/12/2010 van 9u30 tot 12u30
in Theater Antigone en nog een zesde keer in functie van het toonmoment.
Omdat het aantal workshops beperkt is en er toegewerkt wordt naar
een toonmoment, is de tekst ideaal gezien vooraf ingestudeerd.
Deelname kost 40 euro
Inschrijven kan via westvlaanderen@opendoek-vzw.be (beperkt aantal plaatsen)
Bijkomende info:
nancy@antigone.be of 056/240 887

OTHELLO
Op 5, 6 en 7 mei 2011 is De Spelerij te gast in Theater Antigone
met hun versie van Othello. Naar aanleiding van deze voorstelling
geeft regisseur Paula Bangels een workshop. In een sessie van 2 uur
werkt ze met de deelnemers op scènes uit Othello. De nadruk ligt hierbij
op geloofwaardigheid. Hoe vertel je een verhaal aan een publiek?
Wat heb je daarvoor nodig, waar moet je op letten?
Op woensdag 27/04 en zaterdag 30/04, telkens om 14u of 16u30 (kies datum en uur)
Deelname kost € 15 / € 12 (CJP)
en omvat de workshop + een ticket voor de voorstelling Othello
Info en inschrijvingen:
inge@antigone.be of 056/240 887 (beperkt aantal plaatsen)

voor alle info
& reservaties

056/24 08 87

www.antigone.be

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

tickets: ¤ 5 (CJP) / ¤ 8 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, Knack-clubkaart, Open Doekleden) / ¤ 10, tenzij anders vermeld
S E C R ETAR IA AT : Theater Antigone
KO RTE K AP U C I J N E N STR A AT z/n, 8500 Kortrijk
t 056 24 08 87 | f 056 24 08 88
post@antigone.be | www.antigone.be
Theater Antigone werkt met steun van de Vlaamse Regering, Provincie West-Vlaanderen,
en stad Kortrijk. Sponsors zijn Klara, Knack, DigitalMind en KBC.

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
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Het is zeven minuten voor middernacht.
Op de hoogste verdieping van het Instituut voor Verzekering
van Arbeidsongevallen, afdeling Administratieve Fouten,
komt een bediende van onder zijn bureau gekropen.
Hij heeft zich laten insluiten en hoopt dat vele collega’s zijn voorbeeld
zullen volgen op deze derde juni, de sterfdag van Franz Kafka.
De Kafka’s beschrijft de pogingen van deze bediende met een missie.
Op deze ongewone nacht komt Kafka’s speeltuin van mensen
en dieren en alles wat daar tussen ligt tot leven.

Daar zal om gerild worden. Daar mag mee gelachen worden.
Met De Kafka’s geeft Theater Antigone aan Bart Danckaert de kans
om binnen het Jonge Regisseursproject een ‘grote zaalproductie’ te maken
voor Vlaanderen. Met het Jonge Regisseursproject geeft Theater Antigone
jonge beloftevolle schrijvers en regisseurs de kans om met de nodige
omkadering een volwaardige voorstelling te maken. Naast Bart is dat dit
seizoen ook Fabrice Murgia, die te gast is met zijn voorstelling Life/Reset.
een voorstelling van

Theater Antigone

tekst en regie

BART DANCKAERT

spel

Marjan
De Schutter
Jo Jochems
Joris Van
den Brande
Tania Van
der Sanden
Dominique
Van Malder
Giovanni
Vanhoenacker
Niels Vanherpe
Simeon Dikomitis
Margerita Sanders
Rob De Graaf
David Cornille

vormgeving
geluid
licht
kostuums
tekstbegeleiding
met dank aan

op tournee in
Torhout : 17/11
Dendermonde : 18/11
Lier : 19/11
Evergem : 20/11
Brussel-bozar : 23/11
Tongeren : 24/11
Brussel-bronks : 25/11
Wilrijk : 26/11
Mechelen : 27/11
Hasselt : 29/11
Leuven : 1 & 2/12
Brugge : 3 & 4/12
Nl-Haarlem : 8/12
Bornem : 9/12
Mol : 10/12
Dilbeek : 15/12
Knokke-Heist : 17/12

te zien in Theater Antigone
vr 5, za 6
wo 10, do 11, vr 12, za 13 november 2010
za 11 december 2010
telkens om 20u15 / inleidingen bij elke voorstelling om 19u45
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een productie van Artemis

een productie van Théâtre National,
Theater Antigone, Maison de la Culture de Tournai,
Festival de Liège en CECN

MOUCHETTE

tekst Arne Sierens
regie Floor Huygen
spel Bert Luppes
Alejandra Theus

Mouchette (vliegje) vertelt over het jonge meisje
Mouchette en de veel oudere ﬁguur Arsène.
Beiden dolen eenzaam rond in de marge van de samenleving. De een is belast met
de zorg voor haar babyzusje, de ander weet zich door zijn vrouw in de steek gelaten.
Als hun wegen elkaar kruisen ontstaat een vreemde samenhorigheid waarvan
ze allebei hopen beter te worden.
Mouchette is een ﬁlm uit 1967,
geregisseerd door Robert Bresson.
Arne Sierens maakte er in 1990
een theatertekst van die in binnenen buitenland herhaaldelijk
bekroond werd. ‘Sprankelende
volkstaal vol impliciete humor
(...) Sierens bezit de onmiskenbare gave het innerlijke van
zijn personages te verklanken’,
schreef de Toneelschrijfprijsjury.
Louis d’Or-winnaar Bert Luppes
speelt de rol van Arsène. De rol
van Mouchette wordt gespeeld
door Alejandra Theus, die eerder
al veel indruk maakte als Cathy in
Woeste Hoogten, een coproductie
van Theater Artemis en Theater
Antigone. Ze werd terecht genomineerd voor De Gouden Krekel in de
categorie ‘Beste Podiumprestatie’.

FOTO JOEP LENNARTS

Te zien in Theater Antigone:
WO 24 · DO 25 · VR 26
NOVEMBER 2010
om 20u15
Inleiding telkens om 19u45

Uit het hele oeuvre van Arne
Sierens spreekt een diepe verbondenheid met het volkse milieu
dat hij in Mouchette neerzet,
een milieu waar gevoelens ten
volle beleefd en geuit worden.
Gevoeligheid en brutaliteit
gaan er hand in hand. Ook van
Mouchette spatten oprechte
emoties af, puur en onversneden.

Theater Antigone, Cultuurcentrum Kortrijk en La rose des vents uit Villeneuve d’Ascq
slaan de handen in mekaar om een hommage te brengen aan Josse De Pauw.
Verspreid over het seizoen kan je Josse De Pauw
aan het werk zien in twee nieuwe voorstellingen
en de bejubelde concerttheatervoorstelling Weg.

Focus op Josse De Pauw
Focus één:

OVER DE BERGEN

LIFE/ RESET Chronique d’une ville épuisée
tekst, regie & ﬁlm
regie assistentie
spel
3d en video
belichting
scenograﬁe
muziek & soundscape
in het kader van de

Fabrice Murgia
Christelle Alexandre, Catherine Hance
Olivia Carrère
Matthieu Bourdon, Arié van Egmond
Pierre Clément
Vincent Lemaire
Yannick Franck
Eerstelingen

tekst & regie
spel

Josse De Pauw
Josse De Pauw,
Claron McFadden
muziek & muzikale leiding Corrie van Binsbergen
vormgeving
Herman Sorgeloos
vormgeving personages
Michaël Borremans
met medewerking van
Jeugd & Muziek Kortrijk

Een voorstelling van
Muziektheater Transparant /
Josse De Pauw /
Corrie van Binsbergen

Muziek speelt in de voorstellingen van Josse De Pauw vaak een prominente rol,
zo ook in Over de bergen, een opera over alomtegenwoordig en nooit aﬂatend
verlangen en gemis. Josse schrijft de tekst en speelt, componiste en gitariste Corrie
Van Binsbergen componeert en musiceert. Ze omringen zich met 16 fenomenale
muzikanten uit de pop, jazz en de kamermuziek, waaronder de Amerikaanse
sopraan Claron McFadden en een aantal fantastische kameleontische musici.
Allen samen versmelten zij in deze opera tot een kleurrijk wezen propvol verlangen,
vormgegeven door beeldend kunstenaar Michaël Borremans.

Straf woordeloos theater van een jonge regisseur die het echte leven confronteert met de gegevens Second Life en Avatar.
Onze maatschappij van vandaag verbiedt ons om alleen te zijn. We mogen niet langer profiteren van de eenzame pleziertjes
en de goddelijke verveling: we móeten communiceren. De hele dag en de hele avond, zelfs ’s nachts. Via radio, televisie,
vaste en mobiele telefoon, e-mail, facebook, Twitter, Hyves, Youtube, allerhande blogs, enzovoort, tot in het oneindige.
We communiceren tot we er duizelig van worden, tot we in de absolute eenzaamheid vervallen.
Om niet alleen te leven, vluchten sommigen in een ander leven, een virtueel leven, een Second Life. Dat is wat de jonge
vrouw in dit stuk doet wanneer zij na het werk alleen thuiskomt. Daar ontvlucht zij haar eenzaamheid in een virtuele wereld.
Ze ontdekt er andere werelden die veel sprookjesachtiger zijn dan haar eigen leven. Ze gaat er zodanig in op, dat bij elke
terugkeer naar de realiteit de eenzaamheid nog ondraaglijker wordt. (Michel Zumkir)
Fabrice Murgia is zoals Bart Danckaert te gast bij Theater Antigone in het kader van het Jonge Regisseursproject. Later
dit seizoen zien we Fabrice terug als acteur in Baal, een Antigone-productie in een regie van Raven Ruëll en Jos Verbist.

Uit de pers:
De stem die van over de bergen onze burger aan het dromen zet is de prachtige
Amerikaanse Claron McFadden. Je gaat er als toeschouwer zelf van dromen en
je voelt de pijn van het onbereikbare, van het nooit te vervullen verlangen. (…)
Geen moment verveling, een voorstelling met een zeer groot hart. (Knack)
Over de bergen is zo’n voorstelling waar alles aan klopt. Zelfs al ging u nooit eerder
naar muziektheater kijken, laat dit dan uw eerste keer zijn. (De Morgen)

Te zien in
Theater Antigone:
VR 3 · ZA 4
DECEMBER 2010
om 20u15
Inleiding telkens
om 19u45

Te zien in de Kortrijkse Schouwburg (ck*)
WO 27 OKTOBER om 20u15
TICKETS: / (combi)tickets: UITwinkel of 056/23 98 55
€ 17 — ticket Over de Bergen

Op tournee in
Doornik, Luik
en Brussel

€ 28 — combiticket
Over de Bergen (27/10)
in ck*
+
Weg (02/04)
in Theater Antigone
(Kortrijk)

€ 30 — combiticket
Over de Bergen (27/10)
in ck*
+
De Gehangenen (18/05)
in La rose des vents
(Villeneuve-d’Ascq)

€ 45 — combiticket
Over de Bergen (27/10)
+
Weg (02/04)
+
De Gehangenen (18/05)

FOTO’S HERMAN SORGELOOS

Weg is ook te zien op 30/03 en 1/04 in Theater Antigone (056/240 887 of www.antigone.be)

