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Het is ondertussen 10 jaar geleden dat 
Theater Antigone voor het eerst een 
festival organiseerde, ter ere van haar  
50-jarig bestaan. Act 2 smaakte onmid-
dellijk naar meer, en we besloten er  
een terugkerende traditie van te maken 
onder de naam Futur Liquide.

Na een aantal edities lasten we even  
een pauze in, maar vorig jaar startten we  
Futur Liquide opnieuw op. Dus zetten  
we in november onze deuren weer open 
voor drie dagen vol theaterplezier. Met 
vaste waarden en beginnende regisseurs, 
volavondvoorstellingen en toonmomenten. 
Met stukken voor kinderen, stukken  
voor volwassenen, stukken voor iedereen.
Theater, debatten, lezingen, tentoon-
stellingen, muziek: alles kan tijdens  
Futur Liquide. We willen dit seizoen  
een ware festivalsfeer creëren, waarbij 
iedere hoek en kant van onze ruimte  
wordt ingenomen door mensen die je  
vast en zeker zullen verrassen.

Iedere dag programmeren we minstens 
twee volavondvoorstellingen, waartussen  
je kan genieten van gratis toonmomenten 
van theaterstudenten, tentoonstellingen, 
lezingen, of gewoon iets lekkers kan eten  
of drinken in onze foyer.

P R A K T I S C H
Je kan RESERVEREN  voor  
de voorstellingen via onze website.
Vergeet bij je eerste voorstelling  
zeker niet je fESTIVAlbANdjE  
af te halen aan de kassa. Daarmee be- 
taal je voor iedere tweede, derde, vierde, 
vijfde, … voorstelling slechts € 7,50.  
De toonmomenten van het RITCS  
en de workshop van Kunstendag  
voor kinderen zijn gratis.

f U T U R  l I Q U I d E
V R I j d A G  18  N O V E M b E R  2 016

SOCRATES 
In Socrates speelt Bruno Vanden Broecke de  
meest legendarische filosoof uit de geschiedenis,  
luis in de pels van de Atheense bevolking.  
Hij kijkt terug op zijn leven en denken, enkele  
uren voor hij ter dood wordt veroordeeld.

“Een leven dat zichzelf niet onderzoekt,  
is het leven niet waard”

concept, tekst en regie

 Stefaan Van Brabandt
spel Bruno Vanden Broecke
dramaturgie Wannes Gyselinck
techniek Dimitri Joly
productie De Verwondering & De Speelman
coproductie Het Zuidelijk Toneel, Vlaams 
 Cultuurhuis De Brakke Grond, 
 De Arenbergschouwburg

FUTUR 
LIQUIDE

De redeneringen van  
Socrates zijn zó actueel  
en prikkelend dat je  
verlangt naar een  
wekelijkse aflevering.  
— De Theaterkrant

Niet te 
missen 
— filosoof 
Johan 
Braeckman

Bruno  
Vanden  
Broecke 
transformeert  
tot een  
vertederend  
eerlijke en 
twijfelende  
Socrates.  
— Knack

f oto S o c r ate S © Bart G r i ete n S

20u Grote zaal



90% van alle opgeslagen gegevens werd aan-
gemaakt in de laatste twee jaar. Nooit eerder in  
de geschiedenis werd op zo grote schaal infor- 
matie over ons verzameld en opgeslagen. Nooit 
eerder was het zo moeilijk om je te verstoppen.
Maar is het niet net goed dat we dingen verbergen? 
Of evolueren we naar een samenleving waar alles 
open en bloot op tafel ligt, bulkend van informatie 
maar ontdaan van mysterie en poëzie?
Twee jonge makers — Renée Goethijn en Dries 
Gijsels – gaan op zoek naar de waarde van het 
verborgene in tijden van transparantie. Hun 
universum wordt bevolkt door voyeurs en 
exhibitionisten, delers en volgers, door mensen  
en hun tot leven gekomen profielen. 
No use for binoculars is een verontrustende trip 
naar een wereld van gordijnen, lange regenjassen  
en verborgen camera’s. Langzaam vervaagt het 
onderscheid tussen wie kijkt en wie bekeken 
wordt…

concept en regie Dries Gijsels, Renée Goethijn
van en met Nona Buhrs, Tomas Pevenage, 
 Femke Stallaert 
productie Kunstenwerkplaats Pianofabriek
coproductie Kultuurfaktorij Monty, C-Mine 
 Cultuurcentrum / Werkplaats
met dank aan Kc De Werf, cc De Grote Post

met de steun van  Vlaamse Gemeenschapscommissie

d O O R l O P E N d  in verschillende ruimtes 
Gratis T O O N M O M E N T E N  van Thijs Lambert, Salomé Mooij,  
Tim Natens, Dries Notelteirs, Hannes Reckelbus, Valentina Toth,  
Bas Vanderschoot en Pauline Vergara Van Hauwaert

n o u S e f o r B i n o c u l ar S © D i p o n k ar

f U T U R  l I Q U I d E
V R I j d A G  18  N O V E M b E R  2 016

NO USE FOR BINOCULARS

Just because you’re paranoid,  
doesn’t mean they aren’t after you.  
— Joseph Heller

Een straffe creatie van  
intrigerende makers.  

— Cutting Edge

22u Grote zaal



productie  
Kopergietery
creatie 
Johan De Smet 
& Jan Sobrie
spel 
Reinhilde Decleir, 
Laurence Roofthooft, 
Lukas Smolders, 
Jan Sobrie
art direction 
Giovani 
Vanhoenacker
licht Jeroen Doise
met de steun van 

Het Vlaams fonds  

voor de letteren

f U T U R  l I Q U I d E
Z AT E R d A G  19  N O V E M b E R  2 016

TET TALK : Hoe overleef ik mijn omgeving?

tekst en spel Pascale Platel
techniek Filip Hamerlinck
met dank aan Brigitte Platel

Dit is een simpel verhaal en het begint niet hier.
Het begint bij een meisje dat droomde  
van haar prins.
En anders? Geen spanders!
Ela! Heeft ze goud gevraagd, misschien?
Nee, maar niets zo kwetsbaar  
als een meisje met dromen.

‘Puttana, mi mostra il tettos!’,  
speekelde hij in mijn gezicht.

In TET Talk confereert Pascale Platel  
over haar ontgroening in de manhaftige  
grootstad Gent. Tussendoor draait ze een  
plaatje uit de soundtrack van haar jeugd

Hoe dat soort zich eeuwig herhalende kwesties zich zo verrassend slim en persoonlijk 
weer kunnen openbaren aan ons, aan de wereld. En dat in die unieke Pascale mix  
van humor en door merg en been gaande schrijnendheid. En met die stukjes muziek 
die ik al lang vergeten was maar toen ik ze hoorde ineens een tsunami aan senti
mentele herinneringen over mij lieten komen. — reactie van broer Alain Platel

MÉMÉ – DE PEETMOEDER
Een familieverhaal. Pa is dood, Ma leeft.  
De ene zoon is gebleven, de andere  
vertrokken. Elk jaar komen ze samen.  
Een keer. Een gouden regel van ma.  
Dan wordt er een foto getrokken,  
onder de treurwilg die Pépé nog  
met zijn eigen handen heeft geplant.  
Het is op zo’n dag dat het spel begint.

Mémé — de peetmoeder is een familie- 
epos met vier bijzonder straffe acteurs.  
Ze inspireerden zich op de beroemde  
filmtrilogie The Godfather, het gelijk- 
namige boek van Mario Puzo en het  
heerlijke Families and how to survive  
them, een ‘zelfhulpboek’ van John  
Cleese & Robin Skynner. 

18u 
Theaterbox
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“Mijn man kan sterven,  
mijn zwager kan sterven, 
twintigduizend, honderd - 
duizend andere mensen  
kunnen sterven. In de  
jungle? Ja, voor mijn part  
ook in Vietnam! Dat kan  
mij toch niet schelen waar,  
wie maakt dat wat uit.”

f U T U R  l I Q U I d E
Z AT E R d A G  19  N O V E M b E R  2 016

JACKIE

d O O R l O P E N d  in verschillende ruimtes 
Gratis T O O N M O M E N T E N  van Thijs Lambert, Salomé Mooij,  
Tim Natens, Dries Notelteirs, Hannes Reckelbus, Valentina Toth,  
Bas Vanderschoot en Pauline Vergara Van Hauwaert

een voorstelling van 
Kultuurfaktorij  
Monty
van en met 
Sara Haeck en 
Lola Bogaert
coaching 
Mara van  
Vlijmen
beeld 
Els Dennissen

Twee op sensatie beluste vrouwen  
kruipen in de huid van Jackie Kennedy.  
Ze hunkeren er naar om net als haar  
te zijn: een prinsesje met modieuze  
kleren, een te grote zonnebril, een  
onbeperkte voorraad Gauloise-sigaretten  
en bovenal met de hersens van haar  
man in hun schoot.
Jackie is geïnspireerd op de tekst van  
Nobelprijswinnares Elfride Jelinek  
en vermengd met authentiek beeld-  
en geluidsmateriaal. Haeck & Bogaert  
tonen in eerste instantie hun icoon  
en creëren een verhaal dat door haar 
herkenbare problematiek universeel 
vrouwelijk wordt. Jackie wordt  
bijna gereduceerd tot een object.  
Maar langzaamaan vervaagt de wereld  
van de schone schijn en wordt ze  
omringd door de alom aanwezige dood.

22u 
Theaterbox



10u –12u / 13u30 –15u30
Theaterbox — 8-12 jarigen — gratis

KUNSTENDAg 
vOOR KINDEREN
Op Kunstendag voor Kinderen geven 
kunstenorganisaties en cultuurcentra  
aan iedereen tot 12 jaar de gelegenheid  
om kennis te maken met kunst van  
allerlei aard: muziek, beeldende kunst, 
dans, theater, architectuur, ...
Theater Antigone wilde niet ontbreken  
op deze dag.

We organiseren twee gratis workshops  
voor kinderen tussen 8 en 12 jaar oud, 
gegeven door een professionele theater-
maker. Geen traditionele theaterles,  
maar een namiddag vol doen, spelen, 
acteren, je amuseren. Een voorproefje  
op onze theaterkampen, zeg maar.
Aansluitend op de Kunstendag voor 
Kinderen kan je kijken naar Bekdicht
zitstil, voor kinderen vanaf 8 jaar oud.  
Je kan hiervoor tickets reserveren  
via onze website.

Wens je je in te schrijven voor de  
Kunsten dag voor Kinderen? Dan kan  
je een mailtje met je gegevens sturen  
naar liesbeth@antigone.be.
Er zijn twee workshops op 20 november. 
Van 10u tot 12u en van 13u30 en 15u30. 
Beide workshops zijn gratis.  
Een workshop per kind.

f U T U R  l I Q U I d E
Z O N d A G  2 0  N O V E M b E R  2 016

10u30 · foyer 

ONTMOETINg MET 
THEATERSCHRIJvERS
Net als vorig jaar nodigen we samen  
met het Penhuis twee auteurs uit  
om op zondagochtend te praten over  
hoe zij te werk gaan bij het schrijven  
van een tekst. Na Bart De Pauw en  
Dorothée Van Den Berghe vorige keer  
is het nu de beurt aan Pascale Platel  
en Pjeroo Roobjee.

PASCAlE PlATEl is een theater-
maakster en actrice met een persoonlijke, 
gepassioneerde en koppige stijl. Ze graaft  
in de oppervlakkigheid van het dagelijkse  
leven en benadert de verborgen miserie met  
absurde humor. Pascale won al verschillende  
prijzen, onder meer met De koning van  
de paprikachips en Ola Pola Potloodgat.  
Op zaterdag 19 november staat ze om  
18u op Futur Liquide met haar nieuwe 
voorstelling TET Talk.

PjEROO ROObjEE  is werkzaam  
als schilder, tekenaar, graficus, acteur, causeur, 
auteur, theatermaker, entertainer en zanger.  
Hij publiceerde een aantal leesboeken, een  
rond getal toneelwerken en drie dichtbundels.  
Zijn overwegend monumentale doeken  
bereisden de vijf werelddelen en vertegen- 
woordigden de natie op belangrijke kunst-
manifestaties zoals de Biënnales van  
Sâo Paulo en Venetië.

Je kan tickets reserveren via  
‘Uit in Kortrijk’, tel: 056 23 98 55 
of via www.schouwburgkortrijk.be

d O O R l O P E N d  in verschillende ruimtes
Gratis T O O N M O M E N T E N  van Thijs Lambert,  
Salomé Mooij, Tim Natens, Dries Notelteirs, Hannes Reckelbus,  
Valentina Toth, Bas Vanderschoot en Pauline Vergara Van Hauwaert



productie 
Theater Antigone  
& Theater Artemis
tekst 
Raven Ruëll & Jan Sobrie
regie 
Raven Ruëll
spel 
Berdine Nusselder, Jan  
Sobrie en Sophie Warnant
scenografie

Leo De Nijs
kostuums 
Liesbeth Swings

f U T U R  l I Q U I d E
Z O N d A G  2 0  N O V E M b E R  2 016

BEKDICHTZITSTIL
We krijgen maar niet genoeg van François, Damien en Becky.  
De drie overleverkes van klas 3F maken op Futur Liquide nog eens onze zaal onveilig.  
Ze vallen, en krabbelen terug recht. Worden gelabeld, maar dragen die labels met trots.  
Ze schrijven zelfs een brief naar het Guinness book of World records. Want zo veel stoornissen  
in één klas, dat moet haast een record zijn...

V
ol is ver is leeg is h

ier is H
O

L
.

D
e zon

n
ean

us sch
ijn

t alles on
der.

G
ij die h

ier bin
n

en
treedt, treedt uit alles.

W
elkom

, dit is H
O

L
.

Soms ben je  
helemaal sprake
loos na een 
voorstelling.   
★★★★★ 
— De Theaterkrant

HOL
tekst en spel Louis Van Der Waal
muziek Mauro Pawlowski en 
 Jean De Lacoste
coaching  Sabine Molenaar
decor Céline Felga
productie Ferdnnd
coproductie Arenbergschouwburg 
partners ccBerchem, Le Vecteur

De twee topgitaristen  
Mauro Pawlowski en Jean  
De Lacoste maakten samen  
met Louis Van Der Waal  
de muzikale voorstelling Hol.
Hol vindt plaats achter de muur van onze hersenpan, ook wel ‘het heelal’  
genoemd. Volgens Google Maps ligt Hol rechts van niets en links van alles.  
Een plek waar de mens het niet voor het zeggen heeft.
Louis Van Der Waal stapte vrijwillig in Hol, helemaal alleen. Een hachelijke 
onderneming. Zijn twee schaduwgitaristen loodsen hem erdoorheen.

8+

16u 
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18u 
Theaterbox



Te zien in Schouwburg Kortrijk
op woensdag 7 en donderdag 8 december 2016 om 20u15
Tickets via cultuurwinkel@kortrijk.be of 056 23 98 55
Prijs: 16 € | 8 € (-26)
Ook nog op tournee in Gent, Brugge, Aalst, Eeklo, Lier,  
Genk, Tessenderlo, Ternat, Berchem, Sint-Niklaas, Zottegem, 
Turnhout, Mechelen, Knokke-Heist en Oosterzele

productie 
Compagnie Cecilia
coproductie 
Theater Antigone
tekst 
Jeroen Theunissen 
i.s.m.  

Titus De Voogdt, 
Joris Hessels,
Robrecht Vanden 
Thoren
spel 
Titus De Voogdt, 
Joris Hessels, 
Robrecht 
Vanden Thoren 
eindregie 
Tom Dupont
licht 
Koen De Saeger
kostuum 
Karen De Wolf
techniek 
Koen Demeyere
met de steun van 
Vlaamse Gemeenschap, 

Provincie Oost-

Vlaanderen,  

Stad Gent, Vlaams 

Fonds voor de Letteren

mediapartners 

Radio 1, De Standaard



CABANE
Na De Pijnders (2012) maken  
Theater Antigone en Compagnie  
Cecilia opnieuw samen een  
voorstelling. Vanaf 13 oktober  
spelen we Cabane. Titus De  
Voogdt, Joris Hessels en Robrecht  
Van den Thoren spelen, auteur  
Jeroen Theunissen ging aan de  
slag met de mono- en dialogen.  
Wat de drie acteurs  impro- 
viseerden, schreef hij uit.  
Maar dan beter en literairder.
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Deze voorstelling is te zien in Schouwburg Kortrijk

Op die manier maakten de vier een verhaal over  
zonen van vaders en vaders van zonen. Een verhaal over 
broederliefde en over troost. Over in de hoek zitten waar 
de klappen vallen en weer recht kruipen. Over zelfmoord 
ook. Een tragikomische ode aan  
het leven in al zijn onvolmaaktheid.
De naam ‘Cabane’ verwijst naar een klein hutje in de 
Ardennen waar Titus al jaren komt, een fantastische plek 
midden in de natuur. Titus wilde al heel lang iets met dat 
hutje doen en dit was een ideaal moment. Ondertussen is 
de Cabane in het stuk een loods geworden, maar de titel 
werd behouden.

(Sven) Het is een microbe die u pakt,
 Soms weet ge niet of ge links of rechts moet.
 Het voelt alsof ik onder mijn huid in brand sta.
 Plots begint ge na te denken over dingen die er niet waren. 

(Manu)  Zo’n zaadje is snel geplant.
 ’t Is een plaag, een plaag heeft uw pa hier gebracht, en daar ben ik heel kwaad voor.
 Hij heeft ons vertrouwen beschadigd.
 Zoiets doen de Smetjes niet.
 Maar we doen voort. 



hoe kwam je voor het eerst in  
aanraking met theater antigone?
Dat was in 2002. Jos Verbist vroeg me  
of ik de monoloog die ik gemaakt had als 
eindwerk op het RITCS, wou opvoeren op 
het Futur Liquide Festival. De monoloog 
heette Levend Begraven, een tekst over  
een zoon die zijn demente vader gaat 
opzoeken in een tehuis.

Wat is je mooiste herinnering  
aan theater antigone? 
De première van Fimosis. Het opstarten  
van de jongerenwerking ook, die resulteerde  
in de harde maar mooie voorstelling Pier.  
En last but not least: ’s ochtends spek met 
eieren eten in de keuken van Jos Verbist,  
op de premièredag van Zolderling en 
Fimosis. Ik beschouw Jos als een artistieke 
vader, een man die mij heeft leren spelen  
en kijken naar theater.

Wat was je moeilijkste moment  
bij theater antigone? 
Als je een voorstelling maakt, loop je 
eigenlijk constant in een soort battle-modus. 
Je probeert wat in je hoofd zit zo helder 
mogelijk te vertalen naar de scène en dat  
is vaak een gevecht. Je verwacht dan ook  
dat iedereen even maniakaal meegaat in die 
trip. Maar soms neemt de passie het over  
van de ratio op manieren die voor anderen 
niet altijd even aangenaam zijn.

60 JAAR 
ANTIgONE
6 vRAgEN AAN
JAN 
SOBRIE

Wat is je favoriete plekje in  
theater antigone? 
Zonder enige twijfel de oude wc’tjes 
vanachter op de scène. De beste ideeën 
komen bij mij vaak op de pot, en in Theater 
Antigone is dat niet anders. Ook al staat  
het wc-deurtje te dicht tegen uw knieën.

Wat wil je heel graag nog doen  
bij theater antigone?
Theater Antigone voelt voor mij als 
thuiskomen, dus ik zou er graag nog  
veel voorstellingen maken. Onder  
andere omdat de samenwerking met 
tovenaars als Giovani Vanhoenacker  
en Niels Vanherpe elke keer opnieuw  
een heerlijk feest blijkt te zijn.

Wat wens je theater antigone  
verder toe? 
Ik wens Theater Antigone wat het nu  
al is: een plek waar kwalitatief theater  
wordt gemaakt met hart en ziel.

Jan Sobrie is al jaren een graag geziene acteur en regisseur 
bij Theater Antigone. De voorbije seizoenen maakte hij 

onder meer Zolderling, Fimosis, 
Bekdichtzitstil, Woody en de jongeren-
werkingen Pier en Churchill.
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www.antigone.be is helemaal opgefrist! 
Samen met digitalmind maakten we een 

NIEUwE 
wEBSITE 

die u nog beter zal kunnen informeren 
over onze voorstellingen, theaterkampen, 
sociaal-artistieke werking, workshops, …
Neem dus zeker een kijkje. 
We zijn benieuwd wat je ervan vindt.



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: € 11 | € 9 (–26, +65, groepen >10, lerarenkaart, open Doekleden) 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.

De eerste editie van ons  
festival heette Act 2 en  
kaderde in de feestelijkheden  
rond 50 jaar Theater Antigone.  
In de zoektocht naar een  
nieuwe naam werd er boven  
op zolder vergaderd en gezocht.  
De naam moest uitstralen  
wat we wilden doen: 

jonge makers een platform geven door hun voorstellingen  
te koppelen aan stukken van gevestigde waarden, door gratis 
toonmomenten te plaatsen, door ze te programmeren in  
een onvervalste festivalsfeer. En zo ook ons publiek kennis  
laten maken met wat de toekomst van het theater zou kunnen  
genoemd worden. Tijdens die brainstormsessie viel het oog  
van Jos Verbist op een doos oud wasmiddel die er nog stond  
uit de tijd dat de speelzaal een fabriek was voor wasmachines.  
Het merk: FUTUR LIqUIDE .


