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Voor het tweede jaar op rij organiseert
Theater Antigone een theaterkamp
voor jongeren van 17 of 18 jaar.
Droom je van een carrière als acteur?
Of heb je gewoon zin om je een week
lang uit te leven op een podium?
Dan kan je tijdens de herfstvakantie
bij ons terecht!

Afz e n dadr es:

theater

In ons herfstvakantiekamp leer je
van twee regisseurs de kneepjes van
het vak. Je improviseert, fantaseert,
repeteert, acteert en werkt samen
met de andere jongeren aan
een korte voorstelling op vrijdag.
Voor meer info of inschrijvingen kan je contact
opnemen met Liesbeth, via liesbeth@antigone.be of 056/240 807.

Theaterkamp
Herfstvakantie-kamp
voor 17 tot 18-jarigen

van ma 27 oktober t.e.m. vrij 31 oktober 2014
(kostprijs: 70€)

Niet de juiste leeftijd?
Kende je dan onze andere
kampen of workshops al?
Workshop rond “Dagboek van een soigneur”
voor volwassenen
di 16, di 23 en do 25 september 2014
(kostprijs: 35€)
Workshop teksttheater voor volwassenen
di 16, do 18, di 23, do 25 en di 30 september 2014
(kostprijs: 55€)
Kunstendag voor kinderen voor 8 tot 12-jarigen
zondag 16 november 2014 van 14u tot 17u
(kostprijs: gratis)
Paasvakantie-kamp voor 14 tot 16-jarigen
van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april 2015
(kostprijs: 70€)
Zomervakantie-kamp voor 11 tot 13-jarigen
van maandag 17 t.e.m. vrijdag 21 augustus en
van maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 augustus 2015
(kostprijs: 70€)

s e p t e m b e r 2 014

Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 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: € 6 (European Youth Card) | € 9 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, Open Doekleden) | € 11 (tenzij anders vermeld)
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 | 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 a at 47
8500 Kortrijk

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

vormgeving:
Dooreman
tekeningen:
Nicolas Marichal
v.u.: Nancy Vanoverbeke
Rekollettenstraat 20
8500 Kortrijk
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We beginnen het seizoen alvast met twee mooie voorstellingen
Een

TRIO-THEATER
ANTIGONE

is dan ook de ideale manier om dit te ontdekken.
Voor slechts 22€ kan je op 3 voorstellingen in onze zaal terecht.
U hoeft niet op voorhand te melden welke voorstellingen u wil zien,
maar we raden wel aan tijdig te reserveren.
We heten u alvast van harte welkom!

In het wielrennen komen hoop en wanhoop
vaak tezelfdertijd over de meet.
productie

Theater Antigone
tekst en regie

Tom Dupont
spel

Lucas Van Den Eynde en
Jos Verbist

Theater Antigone opent het nieuwe seizoen
in stijl met Dagboek van een soigneur.
Tom Dupont schreef een verhaal over een onvoorwaardelijk geloof in het wielrennen,
en het verlies daarvan. Over een vader die het wielrennen de rug probeert toe te keren.
Over een nonkel wiens liefde voor de koers alleen maar lijkt te groeien. En over een
schuldvraag die als een prikkeldraad tussen hen in blijft hangen.
Niemand minder dan Jos Verbist en Lucas Van den Eynde staan samen op scène,
en schitteren als twee broers die ondanks alles veroordeeld lijken tot elkaar. De een trekt
van parochiecentrum naar polyvalente zaal, om over zijn gloriejaren als soigneur te vertellen.
De ander moet zijn broer begeleiden, naar lezingen over iets wat hij liever zou vergeten.
Dagboek van een soigneur is een hilarische voorstelling geworden over mensen die meer hebben
verloren dan ze hebben gewonnen.
Maar ze doen verder, ze kunnen niet anders.
Ze hebben nooit iets anders gedaan.

DAGBOEK VAN
EEN SOIGNEUR
beeld

Peter Monsaert
scenografie

Niels Vanherpe en
Giovani Vanhoenacker
kostuums

Barbara De Laere
stage

Mats Van Herreweghe
met de steun van

Interreg IV en
De Provincie
West-Vlaanderen

De première zal uitzonderlijk doorgaan in
CC Guldenberg in Wevelgem. Reserveren
kan via www.wevelgem.be of 056/433 495.
Na de opvoering van vrijdag 3 oktober kan je
bovendien genieten van een swingend concert
van La Compagnie du Tire-Laine uit Rijsel.
Als de naam een belletje doet rinkelen, is dat
zeker niet abnormaal: ze verzorgden in 2004
de muziek bij de voorstelling Dédé le taxi.

Dagboek van een soigneur 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.
Voorstellingen in CC Guldenberg op
do 2 , vr 3 en za 4 oktober
Te zien in Theater Antigone op
wo 3 , do 4 , vr 5 en za 6 december
om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Daartussen op tournee in Sint-Niklaas,
Middelkerke, Diest, Leuven, Tongeren,
Lier, Aarschot, Waregem, Berchem,
Dendermonde, Heusden-Zolder,
Knokke-Heist, Strombeek, Mechelen,
Brussel, Izegem, Bilzen, Wilrijk, Herentals, Beveren, Herzele, Brugge, Evergem,
Anzegem, Genk en Roubaix.

Theater Antigone en Theater Artemis
Raven Ruëll en Jan Sobrie
Raven Ruëll
Berdine Nusselder, Jan Sobrie en Sophie Warnant
Leo De Nijs
Liesbeth Swings

“Damien zit helemaal vooraan. Op de speelzaal is hij een razende raket,
maar in de klas is het precies een plant.
En Becky zit de hele tijd naar het behang te staren. Ik denk echt
dat die in twee werelden leeft. Soms leeft ze bij ons, maar meestal
zit ze op haar eigen aardbol.
Ik zit hier een half uur en ik heb het gevoel alsof ik iedereen ken.”

François, Damien en Becky zijn drie overleverkes.
Ze zitten in klas 3F, de afvalcontainer,
zoals ze spottend worden genoemd.
Ze vallen, en krabbelen terug recht.
Worden gelabeld, maar dragen die
labels met trots. Ze schrijven zelfs
een brief naar het World Guinness
Book of Records. Want zo veel stoornissen
In de pers:
in 1 klas, dat moet haast een record zijn…
“Een Prachtvoorstelling.”
De Standaard
Raven Ruëll en Jan Sobrie schreven met
“Meesterlijk Raven Ruëll-toneel: intiem
Bekdichtzitstil een ode aan het wild spelende
en klein langs de buitenkant, stormachtig
kind, dat niet in een kader kan of wil passen.
en emotioneel langs de binnenkant.”
Ze maakten een krachtige, humoristische
Knack
en ontroerende voorstelling over de
“De acteurs krijgen alle drie iets voor
buitenbeentjes van onze samenleving, en
elkaar wat zelden voorkomt: ze slagen
vertellen zo een universeel verhaal over
erin om de toeschouwer recht in het
onvoorwaardelijke vriendschap.
hart te laten kijken van hun personage.”
De Theaterkrant
De voorstelling toerde vorig seizoen al
uitgebreid door Vlaanderen en Nederland,
Reacties van het publiek:
en werd enthousiast onthaald door pers
en publiek. We laten Jan, Berdine en Sophie
“Ik was erg opgetogen over het feit dat
dit seizoen dan ook heel graag opnieuw
jullie de kinderen in hun krachten hebben
door onze zaal razen.
getoond, door ze van binnenuit te portretteren en hun eigenwaarde centraal te
Raven Ruëll is bij Theater Antigone
plaatsen. Het was bij momenten echt
vooral bekend van voorstellingen als Baal,
ontroerend.” M. Danckaerts, professor KinTribuna(al) en Lange dagreis naar de nacht,
der- en jeugdpsychiatrie, KU Leuven.
maar ook met jongerentheater heeft
“We werden meegesleurd door de theaterhij zijn strepen al meer dan verdiend.
storm die die avond door de zaal waaide.”
Stoksiealleen (Bronks, 2004) ontving
Yolande De Best, Stichting Balans
de Nederlands-Vlaamse 1000-Wattprijs,
en Pakman (Artemis, 2006) stond in
“Mijn zus heeft ook een beperking
de selectie van het Vlaams Theateren ik begrijp nu hoe ze zich voelt.
festival 2007 en won een Zilveren Krekel.
Het was een hele mooie, ontroerende,
grappige, leuke voorstelling waar ik
veel heb uit geleerd.” Axelle (12)

bekdichtzitstil
****

Te zien in Theater Antigone op
do 9 , vr 10 , do 16 en
vr 17 oktober om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
De voorstellingen van 9 en
10 oktober zijn al uitverkocht.
Wees er dus snel bij!
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*****

8+

“Ik vond het zo leuk, dat ik nog een keer ga
kijken!” Julia (9), voor cultuurbarbaartjes
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Wij geloven in u.
Wij staan achter u.
Altijd en overal.
Ondanks alles.
Jij bent de beste.
Voor ons ben jij de beste.
Je zal alleen maar
beter worden.
Je zal alleen maar groeien.
En vergeet niet:
op ons kan je rekenen.
Want wij geloven in u.
Blindelings

Tom Dupont studeerde in 2004 af aan het Rits
en is al jaren verbonden aan Theater Antigone.
Hij regisseerde verschillende voorstellingen in
het kader van de sociaal-artistieke werking
en is sinds 2004 ook lid van de artistieke kern.
Voor Bronks maakte hij de voorstellingen
Smolders & Sobrie, Christophe & Willy en
Sasja & Natasja, met Studio Orka maakte hij
vorig seizoen Zoutloos. In 2013 won hij als
co-scenarist een Ensor voor de film Offline
van Peter Monsaert.
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