TIJ D S C H R I F T

iemand kan nog lachen
iemand wil niet langer wachten
iemand zal zijn beloftes nakomen
iemand zal zegevieren
iemand zal vallen en zich pijn doen
iemand zal iemand anders slaan
iemand zal huilen
iedereen zal huilen

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

Afg i fte kantoor: 8500 Kortr ij k mai l | P 309990
Afz e n dadr es:

s e p t e m b e r 2 015

Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk

productie Theater Antigone & Jeugdtheaterhuis Larf!
regie
Lien Annicaert en Michiel Soete
spel
Suzanne Ceulemans, Bruno De Clercq, Patricia Kargbo, Michèle
	Mattelaer, Victor Opbrouck, Lisa Vandeweege en Aiko Vanparys
kostuums Inge Büscher  /  techniek Marlies Jacques en Maarten Thorrez

BEKDASH
Niemand zal misschien begrijpen waarom wij hier zijn,
waarom wij niets doen, waarom wij hier blijven
als er niets te doen is.
Niemand wil stilzitten, niemand wil niets doen,
niemand wil hier echt zijn.
Maar niemand wil zijn vrienden achterlaten.
Niemand moet hier blijven als er niets gebeurt.
Iemand moet te lang wachten.
Niemand wil wachten.

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: € 9 (–26, +65, groepen >10, lerarenkaart, Open Doekleden) | € 11 (tenzij anders vermeld)

“Verlies nooit verre horizonten uit het oog.
Denk eraan dat alleen kortzichtige mensen klagen.
Geef de vrije loop aan je verbeelding!
Laat ons op zijn minst heet, rumoerig en vrolijk zijn.”
(Paustovski, De Baai van Kara Bogaz)

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

Bekdash bestaat. Het is een klein vervallen industriestadje in Turkmenistan.
Ooit wereldberoemd voor de ontginning van ‘wonderzout’, is het nu
een plaats zonder toekomst, waar
alles kan, maar niets gebeurt.
Geïnspireerd door deze stad gingen
Lien Annicaert en Michiel Soete samen
met 7 jongeren op zoek naar een plek als
Bekdash in onze eigen realiteit. Wat als
alles voor handen is, alles mogelijk is,
maar niets gebeurt en niemand iets doet?
Waarom dan nog blijven proberen?
te zien in Theater Antigone op
do 24 , vr 25 en za 26
september om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
Tickets: € 8
Daarna nog te zien in
Arcatheater (Gent) en Bronks (Brussel)

Onze eerste voorstelling van
het nieuwe seizoen speelt zich
af in de schemerzone tussen
verlangen en realiteit. Een
afgedankte plek vol wensen en
dromen, maar zonder concreet
perspectief, schipperend tussen
de macht van systemen en
de kracht van verbeelding.
Bekdash is een coproductie
met jeugdtheaterhuis Larf!,
een Gents gezelschap voor
en door jongeren, dat enkele
seizoenen geleden in Theater
Antigone te zien was met de
voorstelling Me brommer is kapot.
Voor onze eerste samenwerking
selecteerden regisseurs Lien en
Michiel 7 acteurs en actrices uit
Gent, Kortrijk en omstreken.
te k e n i n g © jan- s e bastiaan d e g ey te r

productie 	 Theater Antigone & Lazarus
van en met Jan Sobrie, Joris Van Den Brande en
Charlotte Vandermeersch
scenografie Giovani Vanhoenacker  /  kostuums Karen De Wolf
techniek
Bram Corneille en Niels Vanherpe

Kloppend Hert
Geert Vandyck,
Haider Al Timimi
dramaturgie Bart Capelle
muziek
Eduardo Vega
kostuums
Marij De Brabandere
productie 	
van en met

WOODY

Zij is een actrice op zoek naar
de rol van haar leven.
Hij weet alles, behalve de zin van het leven.
En Hij? Tja…
Hij schrijft en schrijft…
Hij is verdrietig, Hij schrijft…
Hij moet lachen, Hij schrijft…
Hij moet kakken, Hij schrijft…
Hij gaat op vakantie, Hij schrijft…
Hij ligt op sterven, Hij schrijft…
Jan Sobrie, Joris Van den Brande en Charlotte Vandermeersch
vragen zich af wat het leven nu eigenlijk is. Wat wil je dat het is?
Wat denk je dat het is? Wat is het in de realiteit? Wat is het
in uw fantasie? En wat is het verschil?

Met Woody maken Theater Antigone en LAZARUS voor
het eerst samen een voorstelling. Carlotte Vandermeersch
en Joris Van den Brande, twee vaste LAZARUS-gezichten,
worden aangevuld met Jan Sobrie, die de voorbije
seizoenen nauw verbonden was aan Theater Antigone.
Jan en Joris maakten in het verleden trouwens al samen
Zolderling en Enkele Reis (Theater Antigone en BRONKS).

Wacht he…
Even rekenen…
euhm…
2 laten zakken…
Maal 4…
Dat is 64…
Ooh shit, ik ben aan het delen.
Ik moet aftrekken…
Oh ja aftrekken…
Zeg jongens wat zijn jullie aan het doen?…
Euhm Charlotte, nu even niet…
Met wat zijn jullie bezig?…
Met de zin van het leven…

Te zien in Theater
Antigone op do 15 ,
vr 16 en za 17
oktober 2015
om 20u15
Gratis inleiding
om 19u45
Daarna op tournee
in Berchem, Leuven,
Dendermonde, Oudenaarde,
Lokeren, Eeklo, Torhout,
Brugge, Mechelen, Genk,
Gent, Brussel, Brasschaat,
Tielt, Antwerpen, Waregem,
Herentals, Aarschot
en Wilrijk.

Gij en ik
Wij zijn hetzelfde
Versta me niet verkeerd
Gij zijt veel mooier
Maar op een manier
denk ik dat gij
diep van binnen
eigenlijk mij zijt
In Arabland zijn de mensen sterk
en groot, trots en sentimenteel,
gastvrij en bijna perfect.
In Neverland zijn de mensen
zacht en mooi, rijk en ondernemend,
niet zo gastvrij en bijna perfect.
In Belgie regent het.
Haider scheert zijn tenen,
in afwachting van de lente.

ICH
BIN
WIE
DU

Voor Ich bin wie du vond Haider
Al Timimi inspiratie bij Fairuz,
een van de beroemdste zangeressen van het Midden-Oosten.
Denk Nancy Sinatra, maar dan
in het Arabisch. Ze trad op in
de Royal Albert Hall in Londen,
L’Olympia in Parijs en Carnegie
Hall in New York.
De uit Libanon afkomstige diva
is al een halve eeuw dagelijks op
de radio te horen, van Irak tot
Marokko. Ze werd het symbool
voor het verlangen naar vrede
in het Midden-Oosten.
Ich bin wie du is een voorstelling
over vrijheid om te zijn wie je wil
zijn en de complicaties die daarbij
optreden wanneer je uit een ander
deel van de wereld komt.
Te zien in Theater Antigone
op wo 28 oktober 2015
om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

(geïnspireerd op die andere Woody, je weet wel, die met zijn bril)
f oto © g uy kokk e n

licht Reynaldo Ramperssad
geluid Dimitri Jolie
productie en administratie  
Bregt Van Wijnendaele en Brigitte Mys
met de steun van  
	Union Suspecte & de Vlaamse Overheid

f oto © K lopp e nd h e rt

THEATERKAMPEN
EN WORKSHOPS
Onze theaterkampen blijven groeien! Na de
jongsten in de zomervakantie is het in de herfstvakantie alweer de beurt aan de oudsten onder jullie.
Jongeren van 17 en 18 jaar kunnen van 2 t.e.m. 6
november bij ons terecht voor een onderdompeling
in theater. Samen met een professionele regisseur
leer je de kneepjes van het theatervak, waarbij
de nadruk op spelplezier ligt. Je speelt, creëert,
improviseert, en werkt samen naar een toonmoment
op het einde van de week.
Concreet:
Herfstvakantie-kamp voor 17 tot 18 -jarigen (°1999-1998)
Van ma 2 t.e.m. vr 6 november 2015

Kostprijs: 90€
Info en inschrijvingen: liesbeth@antigone.be
Bovendien organiseren we ook een workshoppenreeks voor volwassenen, onder
leiding van Jos Verbist. Gedurende 5 sessies
neem je samen theaterteksten onder handen.
Zowel recente Theater Antigone-producties,
teksten in aanmaak als oudere teksten komen
aan bod. Je gaat op zoek naar de inhoud van
de tekst, je leert personages op verschillende
manieren spelen en interpreteren en geeft
door spel meer diepte aan wat geschreven staat.
Gedurende de workshop gaan jullie zich dus
vooral in teksten verdiepen, maar zal er zeker
ook gespeeld worden.
Concreet:
Workshoppenreeks voor volwassenen , i.s.m. Vormingplus
wo 23 , ma 28 en wo 30 september en
ma 5 en wo 7 oktober 2015,

telkens van 19u30 tot 22u30.
Kostprijs: 55 € (45€ voor Opendoek-leden)
Info en inschrijvingen: www.vormingplusmzw.be
Snel inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt.

f oto’s © lu c d e pr e ite r e

