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Dierbaar
publiek,

de start van een nieuw seizoen is altijd
een uitgelezen moment om eens terug te
kijken op het vorige. En wat 2012-2013
betreft kunnen we dat alleen maar met
tevredenheid doen.
Het is mooi geweest, dit jaar, met onder
andere De papa, de mama en de nazi en
Tribuna(a)l, waar we heel trots op waren,
fijne gastproducties, en een succesvolle
herneming van De Pijnders. De kers op
deze mooie seizoenstaart is ongetwijfeld
de selectie van Duikvlucht voor het
Theaterfestival 2013.
Ook jullie waren weer talrijk en trouw
aanwezig, en we kunnen dus alleen maar
hopen dat jullie er even hard van genoten
hebben als wij.
De grote uitdaging na zo’n jaar is dan
om nu op hetzelfde elan verder te gaan.
Daarom hebben we voor u een seizoen
samengesteld met alle typische Antigoneingrediënten:
Raven Ruëll komt terug. Deze keer met
Bekdichtzitstil, een hommage aan het wild
spelende kind, waarin hij voor het eerst
zal samenwerken met Jan Sobrie, naast

Sophie Warnant en Berdine Nusselder.
Maar we willen ook weer de jonge regisseurs
een podium geven. Zo wordt het wijkproject
dit jaar geregisseerd door Marlies Tack
en Michaël Vandewalle, die de voorbije
jaren al de vakantiekampen begeleidden.
Marlies stond vorig jaar aan de zijde van
Tom Dupont bij In ’t krijt, en nu willen
we haar voluit de kans geven om samen
met Michaël aan de slag te gaan met
Don Quichot.
En we gaan opnieuw over de taalgrens heen.
Met L’homme qui valait 35 milliards hebben
we een voorstelling te gast van een jong,
Waals collectief, over een erg actueel
thema: de sluiting van grote industrieën.
Dit alles wordt uiteraard overgoten met
onze vaste gastproducties, die u ongetwijfeld
weer zullen verrassen.
Maar starten doen we met Lange dagreis
naar de nacht, in regie van Peter Monsaert,
waarin ik zelf mee zal spelen. Peter maakte
vorig jaar de prachtige film O±ine, een
aangrijpend langspeeldebuut waarmee
hij terecht lof oogstte, en ik ben dan ook
heel blij dat hij de regie van dit mooie stuk
op zich wilde nemen. Met ook nog Liesa
Naert, Raven Ruëll, Tania Van der Sanden
en Dominique Van Malder in de cast,
kan dit niet anders dan een waardige
seizoensopener worden.
We kijken er dus heel hard naar uit, naar dit
seizoen, en we staan te popelen om te starten.
Maar eerst gaan we nog heel even onze
benen onder tafel steken, en genieten
van de welverdiende rust.
We zien elkaar in september.
Tot dan!
Jos Verbist
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Duikvlucht

op het Theaterfestival 2013!

f ot o ’ s © p h i l e d e p r e z

Net als met De Pijnders vorig seizoen, werden we ook deze keer geselecteerd
voor het Theaterfestival. Op 5, 6, 7 en 8 september 2013 zullen onze Duikvluchtacteurs ergens op een nog onbekende locatie hun fantasie de vrije loop laten
in dit muzikale avontuur. We zijn dan ook heel trots op de hele ploeg!
Op de Zomer van Antwerpen werd
Duikvlucht verkozen tot een van de beste
voorstellingen van het festival, en waren
de tickets in een mum van tijd uitverkocht.
Mis deze voorstelling dus niet.

Op tournee in
Gent | Gentse Feesten
19 t/m 22 en 25 t/m 28 juli
www.miramiro.be | Tickets via Uitbureau

’s Hertogenbosch | Theaterfestival Boulevard
5 t/m 7 en 9 t/m 11 augustus
www.festivalboulevard.nl

Genk | C-mine
22 t/m 25 en 27 t/m 30 augustus
www.c-minecultuurcentrum.be

Brussel | Theaterfestival
5 t/m 8 september
www.theaterfestival.be | tickets via Kaaitheater
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Op een ongewone plek, op een eilandje van niets, waar uilen ’s nachts
de wacht houden, ver weg van drukte en gewoel, staat iets te gebeuren.
Een zonsverduistering?
Vier wegen kruisen er elkaar.
Vier mensen delen er lief en leed en geheimen oh zo zwaar...
Wat als een geheim zo zwaar weegt dat je het alleen niet kunt dragen?
Hoeveel weegt dat eigenlijk, een geheim?
Kan je het per post versturen?
En wil je zoiets wel in je brievenbus?
B e e l d © St u d i o OR K A

Duikvlucht is een locatievoorstelling
van het Gentse gezelschap Studio Orka
en Theater Antigone. Na het grote succes
op de Zomer van Antwerpen begint
dit stuk nu aan een kleine tournee.
Een muzikaal avontuur vol bizarre
ontmoetingen, gruwelijke misverstanden
én ontelbare dromen, massa’s dromen ...

“Van zo’n voorstelling krijgen wij vleugels!”
De Morgen

(8+)

DUIKVLUCHT
productie

van en met

Theater Antigone,
Studio Orka &
Zomer Van Antwerpen

Philippe Van de Velde, Martine Decroos,
Dominique Van Malder, Joris Hessels,
Ruth Beeckmans, Titus De Voogdt, Thomas
Devos, Johan Heldenbergh, Mieke Versyp,
Kwint Manshoven, Kristof Oosterlynck, Kris
Van Oudenhoven en Marieke Demunck

met de steun van

Vlaamse Regering, Provincie
Oost-Vlaanderen en Stad Gent
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In Lange dagreis naar de nacht wil een hopeloos uiteengevallen gezin
tegen beter weten in de banden opnieuw aanhalen. Op een vaak tragikomische
manier beleven we als publiek een dag mee uit hun leven, waarbij stukje
bij beetje de diepere gronden van hun malaise worden blootgelegd.
Bijtend en zonder franjes krijgen de
verschillende personages langzaam
vorm en ontspint zich een drama waar
niemand zwart of wit is, maar iedereen
gedwongen wordt om kleur te bekennen.

LANGE
DAGREIS
NAAR
DE
NACHT
Lange dagreis naar de nacht
is Eugene O’Neills literaire
testament, waarin hij op een
ongemeen harde manier afrekent
met zijn eigen familie. Het stuk
stond zo dicht bij hemzelf, dat
hij de opvoering ervan verbood
en het pas na zijn dood aan
het Amerikaanse publiek werd
voorgesteld.
Lange dagreis naar de nacht
wordt een trip door de dikke
mist van Noord-Amerika, in
het fascinerende gezelschap
van bijzondere personages, vorm
gegeven door ijzersterke acteurs die stuk voor stuk gemaakt lijken voor hun rol.
Een boeiender reis kan een publiek zich niet wensen.

Regisseur Peter Monsaert is met deze voorstelling zeker niet aan zijn proefstuk toe.
Bij Theater Antigone was hij
eerder al te zien in de voorstelTe zien in Theater Antigone op
lingen Fimosis en Ola che tàl.
vr 27 en za 28 september
Verder verzorgde hij ook het
wo 2, do 3, vr 4 en za 5 oktober om 20u15
beeld voor Dédé le Taxi, Baal en Gratis inleiding om 19u45
De papa, de mama en de nazi.
Daarna nog op tournee in Mechelen, Strombeek,
Bovendien was Peter dit jaar
Wilrijk, Diksmuide, Sint-Niklaas, Oostende,
een van de revelaties van het
Waregem, Ieper, Brussel (Bronks), Tielt,
Festival van Gent, waar hij
Beveren, Brugge, Bornem, Hasselt, Geel,
met zijn langspeeldebuut
Lommel, Lier, Knokke-Heist, Brussel (Bozar),
Offline heel veel lof oogstte
Eeklo, Dendermonde, Koksijde, Oosterzele,
bij zowel pers als publiek.
Schoten, Blankenberge, Torhout.
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productie

Theater Antigone
tekst

Eugene O’Neill
regie

Peter Monsaert
spel

Liesa Naert,
Raven Ruëll,
Tania Van
der Sanden,
Dominique
Van Malder en
Jos Verbist
scenografie

Giovanni
Vanhoenacker
licht

Simeon
Dikomitis
geluid

Niels
Vanherpe
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Twee saxofonisten weven een ragfijn web van tonen en klanken tot een dichte
mist waarin een (over)gevoelige jongeman ronddwaalt en zijn verhaal doet.
“Een hypnotiserende ervaring”.
De man in de mist behoort zonder twijfel tot het mooiste wat de Antwerpse
auteur Maurice Gilliams (1900-1982) ooit schreef. Het is een juweeltje.
Amper een tiental pagina’s lang vertelt een man – Gilliams zelf ? – over de avond
waarop hij een elektriciteitscentrale moet herstellen, ergens diep in de Kempen.
Maar hij raakt de weg kwijt en verdwaalt in een spookachtig bos,
in een mistige nacht. Ondertussen ligt zijn moeder op sterven.
f oto © ko e n b r o o s

In de handen van regisseur Bart Meuleman
wordt De man in de mist een intimistische voorstelling met bijzondere aandacht voor muziek.
Saxofonisten Bertel Schollaert en Eva Vermeiren
(van het saxofoonkwartet [SIC]) roepen met
hun tonen en klanken de mist op waarin
de gekwelde verteller zijn verhaal doet.

MAN
IN DE
MIST

“Een kraakheldere
voorstelling. Theater
op de millimeter,
zoekend naar
perfectie. *** ”
— Wouter Hillaert
in De Standaard

productie

Toneelhuis
tekst

Maurice Gilliams
regie

Bart Meuleman
spel

Mark Verstraete
muziek

Bertel Schollaert en Eva Vermeiren
licht

Mark Van Denesse
“Een indrukwekkende
enscenering. Het is haast
een hypnotiserende ervaring.
Louterend en betoverend!”
— Els Van Steenberghe
in Knack

kostuums

Iris Van Cauwenbergh
Te zien in Theater Antigone op
do 24 en vr 25 oktober om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
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12 jongeren ontmoeten elkaar in een uithoek van de stad.
Ze proberen zichzelf te vinden door gevoelens en gedrag met
elkaar te confronteren. De energie die hieruit ontstaat
kanaliseren ze in één groot feest.
Me brommer is kapot is het verhaal over het verlies
van de onschuld, verteld vanuit het perspectief
van 12 jongeren. Duik in hun werkelijkheid
en leef mee met het hun zoektocht.
B e e l d © J o h a n n a Wa l l i n

Een herkenbare theatervoorstelling
op maat van een jongerenpubliek,
met een pompende technobeat
als muzikale rode draad.
Dé jeugdvoorstelling van 2013
die je niet mag missen.

ME
BROMMER
IS KAPOT
spelers

productie

Jeugdtheaterhuis Larf!
spel en concept

Pascal Buyse & Inge Goddijn

Arend Berwouts, Laurien
Biebuyck, Manou Boeykens,
Fien Bontinck, Loïc De
Cannière, Joke De Coninck,
Charles De Meester, Nora
Leroy, Varenka Theunynck,
Emmanuel Ukwizagira, Victor
Van Weyenberg, Arne Verbanck

muziek

Lennert Coorevits (Compact Disk Dummies)
dramaturgie

Mieke Versyp
bewegingscoach

Kasper Vandenberghe
scenografie

Giovanni Vanhoenacker
lichtontwerp

Alain Ongenaet

Te zien in Theater Antigone op
vr 15 november om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
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Ik ben van gemiddelde lengte, lenig en goed gebouwd
Ik heb donkerbruin haar dat vanzelf krult
Al is het overwegend steil
In mijn blik ligt iets droevigs en iets trots
Het maakt dat ik soms minachtend of hautain lijk
Wat absoluut niet waar is
Ik ben intelligent en durf dat openlijk te zeggen
Want waar is het goed voor eromheen te praten?

f ot o © M i r jam D e v r i e n dt

In Toestand maakt Kristien De Proost een stand van zaken op. Ze ontleedt
zich tot in de kleinste details en toont
zich in alle oprechtheid aan het publiek.
Ze belooft objectief te zijn en zich te beperken
tot de feiten. Uiterlijke kenmerken kunnen
ter plekke geverifieerd worden. Aanraken of
voeden is verboden, lachen gepermitteerd.
“De Proosts voorstelling is een pareltje:
in spel, in tekst en in humor. Brutaal,
gevat, geestig en herkenbaar, zoals theater
vaker hoort te zijn.” **** Cobra

TOESTAND
productie

Tristero
coproductie

Kaaitheater & Campo

“Toestand is niet zomaar een slap
bekentenis-monoloogje. Het is een
echte krachttoer.” **** De Standaard

tekst

Kristien Deproost
regie

Kristien Deproost i.s.m. Youri
Dirkx & Peter Vandenbempt

“Met perfecte timing en een beheerste
speelstijl brengt ze een wankel, maar
net daardoor boeiend, zelfportret
tot leven.” **** Cutting Edge

spel

Kristien Deproost & Mark
Deproost
decor en kostuums

“In Toestand maakt Kristien De Proost
een hoogst intelligente inventaris
op van zichzelf.” **** De Morgen

Marie Szernovicz
lichtontwerp

Harry Cole
kapsel en make-up

Marie Messien

Te zien in Theater Antigone op
do 21 en vr 22 november om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
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Van de dood wordt gezegd ‘Er is niets te vrezen’. Het wordt te snel gezegd,
terloops. Laten we het nu eens langzaam zeggen, anders benadrukt:
‘Er is NIETS te vrezen’.
Het meest waarachtige , meest precieze woord, meest veelbetekende woord
is het woord ‘niets’. — Julian Barnes

B e e l d © M i c h a e l K v i um

Er was eens een verhaal...
Een legende, een mythe, de fabel van ‘de citroentafel’...
In de jaren twintig van de vorige eeuw zou die bestaan hebben in een hotel in
Helsinki. Het was een bijeenkomst, een diner van een aantal prominente denkers
waarbij het niet alleen gewenst, maar zelfs
verplicht was om over de dood te praten.
De citroen was (volgens hen) het Chinese
symbool voor de dood.
Compagnie barbarie blaast deze mythe nieuw
leven in en creëert haar eigen, beeldende,
naar angstzweet ruikende citroentafel.

THE END
IS DEAR
Want we zijn nog jong, relatief jong, begin 30, maar onze jeugdige naïviteit
is toch niet meer wat ze vroeger was.
Toegegeven: we worden er ook niet jonger en mooier op.
Hoog tijd dus om de werkelijkheid in de ogen te kijken, om de confrontatie
met onze eigen doodsangst aan te gaan.
Hoog tijd om onze demonen te vieren!
productie

Compagnie Barbarie|De
Theatermaker & Monty
van en met

Ruth Beeckmans,
Evelien Broekaert,
Liesje De Backer,
Karolien De Bleser,
Amber Goethals,
Lotte Vaes en
Sarah Vangeel

The end is dear wordt dan ook de hoogmis
van de eigen angst, een vormelijke en fysieke
zoektocht naar de eigen meest gedrochtelijke
binnenkant die zich zal veruitwendigen in
de vorm van extra ledematen, hoofden en
citroenen op de meest onverwachte plaatsen.
The end is dear, een voorstelling
voor iedereen die ooit zal sterven.
Voor u dus.
Te zien in Theater Antigone op
do 28 en vr 29 november om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

[ 12 ] d e c e m b e r 2 013

[ 13 ] d e c e m b e r 2 013

Een voetbalopera die heel Kortrijk, voetbal- en theaterliefhebbers,
onder één rood-witte vlag schaart!
Eerder werd van deze voorstelling van het theatercollectief het Kip al
een versie gemaakt voor AA Gent, HJK Helsinki, Slavia Praag en Essevee
Zulte Waregem. De versie KVK wordt ongetwijfeld even succesvol!
Tijdens deze ongewone maar bijzonder pakkende voorstelling krijgt u in
onze zaal het relaas van een voetbalwedstrijd door de ogen van de supporters
in Tribune 2 van het Guldensporenstadion. Het publiek zit op de scène,
de vijftig tot zeventig acteurs zitten op de tribune. Ze brengen het beste en
het slechtste van de Vlaamse voetbalsupporter: zang, vlaggen, gebrul en
verscholen romantiek overgoten met een saus van bier, hotdogs en ritme.

COME ON
KORTRIK
productie

Het Kip & Campo
organisatie

“Deze voorstelling toont hoe intens
en schoon voetbalpassie kan zijn”
Het Nieuwsblad

Okapuka & Theater Antigone
regie

Het Kip
spel

50 tot 70 deelnemers
Wil je meespelen?
Vanaf 16 jaar is iedereen
welkom. Je kan je via een
mailtje kandidaat stellen.
Voornaam en naam, leeftijd
en mailadres volstaan via
simon@antigone.be. In
september/oktober wordt de
cast bekendgemaakt. De repetities gaan door in de tweede
helft van november 2013.

“Wervelend spektakel.
Fris en toch authentiek”
Eén – Journaal
“Een voorstelling vol power
die eindigt met een opsteker,
een zakdoekmoment ook.”
De Standaard

Te zien in Theater Antigone
van wo 4 t/m vr 7 december,
van do 26 t/m za 28 december om 20u15,
op zo 29 december om 15u
Gratis inleiding om 19u45
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Dit seizoen spelen we ons 15de wijkproject!
Elk jaar wordt via buurtwerk, sociale organisaties, scholen of een buurtoproep een groep spelers samengezocht. Ze slaan de handen in elkaar
met een team theatermakers en samen maken ze een mooie voorstelling.
Marlies Tack, die vorig jaar samen met Tom Dupont In ’t krijt regisseerde,
werkt dit seizoen samen met Michaël
Wat maakt mijn geluk voor wee?
Vandewalle, die ook aan het Rits
Haar Nee.
studeerde en bij Theater Antigone al
Wat maakt dat ik erger lijd?
een tijdje de theaterkampen begeleidt.
Mijn nijd.
Deze twee talenten gaan samen met
de acteurs aan het werk met het verhaal Waarin ben ’k vergeefs gehuld?
Geduld.
van Don Quichot.
Er is voor wat mij vervult
geen remedie die verzacht,
Over de aard en bezigheden van
ik ga dood terwijl ik wacht,
de beroemde edelman Don Quichot
door haar nee, mijn nijd, geduld.
van La Mancha.
Over het goede gevolg dat de dappere
Wat veroorzaakt deze smart?
Don Quichot gaf aan het vreselijke,
Mijn hart.
nooit bevroede avontuur met de
Wat is’t dat mijn roem bespot?
windmolens, alsook andere voorvallen
Mijn lot.
die een heugelijke gedachtenis
Door wie is mijn leed geboden?
verdienen.
De goden.
Over het verhaal waarin de Misplaatst
Daarom moet ik vrezen, node,
Nieuwsgierige wordt afgemaakt.
ooit te sterven aan mijn kwaal,
Over de opmerkelijke ruzie die
want zij worden mij fataal:
Sancho Panza had met de nicht en
mijn droef hart, mijn lot, de goden.
de huishoudster van Don Quichot,
alsook andere grappige onderwerpen.
Wie is helper in de nood?
Over het zwijnige avontuur dat
De dood.
Don Quichot trof
Waarmee krijgt men wat men wil?
Over het zeldzaamste en zonderlingste
De gril.
voorval dat Don Quichot in de loop
Wat geneest de zielepijn?
van deze grootse historie meemaakte.
Waanzinnig zijn.
Het getuigt niet van veel brein
liefdesvuur te willen stillen,
als alleen de dood, de grillen
en de waanzin heilzaam zijn.

DON
QUICHOT

[ 15 ] j a n u a r i – f e b r u a r i 2 014

productie

Theater Antigone
tekst & regie

Marlies Tack en
Michaël Vandewalle
coaching

Tom Dupont
spel

een 20-tal deelnemers

Te zien in Theater Antigone op
vr 31 januari,
za 1, do 6, vr 7, za 8,
do 13, vr 14 en za 15 februari om 20u15,
op zo 16 februari om 15u
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“En als we nu eens Lakshmi Mittal ontvoerden?”
Te zot voor woorden, vast wel, en toch vormt dit idee het
vertrekpunt van een spectaculaire voorstelling, gebaseerd op
het gelijknamige boek. Met deze roman sleepte de jonge Luikse
auteur Nicolas Ancion in 2011 de Prix Rossel des Jeunes in de wacht.
Inmiddels liggen er ook plannen voor een verfilming op tafel.
Richard Moors, werkloos, droomt van een job aan de Luikse
kunstacademie. Zijn cv oogt echter niet heel erg spectaculair.
Wat ontbreekt is een uitschieter waarmee hij de jury voor zich

hoopt te winnen. Dankzij de hulp van
zijn vrienden en het plotse ontslag
van één van die vrienden bij Arcelor
Mittal, komen ze na uren gepieker
(en vele liters bier) tot het lumineuze
idee om Lakshmi Mittal te ontvoeren.
Losgeld vragen ze niet. Het plan is net
om deze grote baas alle werken die
een invloed hebben gehad op de kunstgeschiedenis, te laten reproduceren.
Met zijn handtekening eronder heeft
Richard meteen een kunstwerk van
formaat, én wordt bovendien het
concept ‘waarde’ in vraag gesteld.
Of hoe wanhoop kan omslaan in een
krachtig en uiterst genietbaar samenspel van acteurs, muziek en film.
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De voorstelling wordt omkaderd door een tentoonstelling,
een concert en een reeks debatten die vertrekken vanuit
de 3 centrale thema’s van het boek: de rol van kunst
en kunstenaar in de maatschappij, de sociaal-economische
impact van de sluiting van grote industrieën en
de reconversie van industriële panden naar culturele ruimtes.

b e e lde n © xxx

L’HOMME
QUI VALAIT
35 MILLIARDS
productie

Collectif Mensuel & Collectif Pi 3.14
coproductie

Théâtre De La Place (Luik), Théâtre
de l’Ancre (Luik) & Pba-Eden (Charleroi)
concept en regie

Collectif Mensuel
L’homme qui valait 35 milliards
is een onderdeel van het project
‘Richard Moors’ Project’,
dat ondersteund wordt door
het Culturele Programma
van de Europese Unie.
Partners zijn Theater Antigone,
Assemblea Teatro (Turijn),
Culture Commune (Scène
National du Bassin Minier,
Nord-pas de Calais), Kultur
Fabrik (Esch-sur Alzette).

spel

Sandrine Bergot, Quentin
Halloy, Baptiste Isaia,
Philippe Lecrenier, Renaud Riga
film

Christophe Lecarre
montage en video

Juliette Achard
scenografie

Claudine Maus
in samenwerking met

Elisabeth Ancion
met de steun van

Voorstelling in het Frans,
met Nederlandse boventiteling.
Te zien in Theater Antigone
op vr 21, za 22 en
wo 26 februari om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

Fédération Wallonie-Bruxelles | Service
Théâtre, Stad Luik, Provincie Luik,
Provincie Henegouwen
in samenwerking met

PAC, FGTB, la Cible, CAL,
Festival de Liège, Théâtre & Publics.
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BEK
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Een ode aan het wild spelende kind
Vanuit de vurige wens om ‘jonge mensen weer goesting te geven
om het bos in te gaan en in een boom te klimmen’ brengt Raven Ruëll
een ode aan het wild spelende kind. Als hoofdpersonage bedacht hij een
hyperactief en impulsief jongetje. Om hem heen laat hij twee spelers cirkelen,
die voortdurend van rol wisselen. Ze spelen de ouders, bij wie het water
hoog aan de lippen staat. Begrijpende artsen die hem niet begrijpen.
Vriendjes die niet meer met hem mogen spelen.
Onder al dit tumult probeert het jongetje moedig zichzelf te blijven.

BEKDICHTZITSTIL
Vanuit een groot gevoel van medemenselijkheid pakt Raven een onderwerp
aan dat onze samenleving in haar greep houdt. Als een kind kampt met
functioneringsproblemen en zich moeilijk kan concentreren, dan kan dat
leiden tot forse problemen in de klas en in het gezin. Raven wil kinderen
en volwassenen samen naar dit gegeven laten kijken en raken met momenten
van herkenning, humor en verbeeldingskracht.
Raven Ruëll is bij Theater Antigone vooral bekend van voorstellingen als
Baal en Tribuna(a)l, maar ook met jongerentheater heeft hij zijn strepen
al meer dan verdiend. Stoksiealleen (Bronks, 2004) ontving de NederlandsVlaamse 1000-Wattprijs 2002, en Pakman (Artemis, 2006) stond in de
selectie van het Vlaams Theaterfestival 2007 en won een Zilveren Krekel.
In Bekdichtzitstil koos Raven
voor de spelers Jan Sobrie
— met wie hij voor het eerst
samenwerkt —, Berdine
Nusselder en Sophie Warnant.
Een duivels trio!

productie

Theater Antigone & Theater Artemis
tekst en regie

Raven Ruëll
spel

Berdine Nusselder,
Jan Sobrie en Sophie Warnant
Te zien in Theater Antigone op
do 13, vr 14 en za 15 maart om 20u15,
en op zo 16 maart om 15u
Gratis inleiding om 19u45
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Bij Tiene is alles 1 of 0. Zwart of wit. Aan of uit.
In haar digitale wereld voelt ze zich perfect gelukkig.
Geen negatieve gedachten meer, want die heeft ze zorgvuldig gewist.
Haar oude ik heeft ze vervangen door een update van zichzelf: Tiene 2.0.
Tiene 2.0 is alleen nog vrolijk, heeft 5.956 online vrienden en er komen
er dagelijks 10 bij. Ze leeft van likes. Het bureaublad van haar pc
is haar enige venster op de wereld. Alles is thumbs up!

b e e l d © d e maa n

Maar wanneer haar hardware
begint te falen, sijpelt de realiteit
stilaan haar digitale wereld weer binnen.
Alles wordt opeens helemaal anders.
Haar leven neemt een nieuwe wending.
En daar zit de bizarre iFRIEND
zeker voor iets tussen!

RAM

productie

De Maan
tekst en regie

Peter Monsaert en
Jan Sobrie

Actueler dan RAM kan een voorstelling
niet zijn. Doen sociale netwerken écht
wat hun naam voorspelt of sluiten we
ons net op in aparte virtuele hokjes?
Wat is er nog echt in een wereld waar
iedereen kan zijn of lijken wie hij wil?
Kan je jezelf echt heruitvinden
en zo ja, zijn we dan op weg naar
versie 2.0 van de mens?
In RAM gaan Jan Sobrie en Peter
Monsaert op hun gekende wijze aan
de slag met deze actuele thema’s.
Veel humor. Veel fantasie. En dat
alles voorzien van een behoorlijk
scherp randje!

spel

Paul Contryn en
Evelien Van Hamme
scenografie

Paul Contryn
kostuum

Valerie Leroy
met dank aan

Tg. Struiken en
De Kopergietery

Te zien in Theater Antigone op
do 27 en vri 28 maart om 20u15
Gratis inleiding om 19u45
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LAZARUS bewerkt een verhaal van de Poolse schrijver Witold Gombrowicz tot
een spannend toneelstuk vol bloedstollende suspens en onverwachte wendingen!
Een rechter zoekt een oude kennis op om een erfeniskwestie te regelen.
Bij zijn aankomst bij de familie verneemt hij dat zijn vriend is overleden.
Tegen alle bewijzen in is hij ervan overtuigd dat deze schijnbaar natuurlijke
dood in wezen een moord is met voorbedachte rade. Het verhaal ontleedt met
grote precisie de gedachtegangen van zijn personages die allemaal ten prooi
lijken te vallen aan onverzettelijkheid, twijfels, schaamte, walging en angst.
f ot o © G u y K o kk e n

Langzamerhand krijgen de hersenspinsels
van de rechter de overhand op de realiteit
zodat hij geen onderscheid meer maken kan
tussen werkelijkheid en fantasie. Voor hem is het
zonneklaar dat de zoon zijn vader heeft gewurgd.
In het nauw gedreven door de verdachtmakingen
van de magistraat, bekent de zoon. Het probleem
is echter dat de hals van het slachtoffer geen
sporen van geweld vertoont. “Hoe maak je
hazenpaté zonder haas?” vraagt de rechter
zich af. De zoon biedt het antwoord. Buiten
zichzelf van woede door de beschuldigingen
en de absurde logica van de rechter gaat hij naar de kamer waar het lijk van
zijn vader opgebaard ligt en wurgt hem post mortem.

MET
VOORBEDACHTE RADE

Deze oedipusiaanse parodie op het detectiveverhaal, het verslag van
een onderzoek naar een misdaad die nooit heeft plaatsgevonden, wordt
door de klasbakken van LAZARUS minutieus in elkaar gemonteerd.
Verwijzingen naar de film noir, de thrillersferen van Hitchcock en
andere huiveringwekkende knipogen zullen niet worden geschuwd.
Bovendien vervoegt niemand minder dan Dirk Van Dijck de rangen van LAZARUS.
U weze gewaarschuwd.
Een verwittigd publiek
productie
is er twee waard.
Lazarus
Bestel dus tijdig uw ticket.
tekst
Voor het te laat is.
Witold Gombrowicz
van en met

Te zien in Theater Antigone op
vrij 9 en za 10 mei om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

Günther Lesage, Ryszard Turbiasz,
Joris Van den Brande en Dirk Van Dijck
kostuums

Karen De Wolf
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Theater Antigone in Kortrijk
augustus 2013
ma 19 		
20 		
di
wo 21 		
22 		
do
23 		
vr
24 		
za
ma 26 		
27 		
di
wo 28 		
29 		
do
30 		
vr
SEPTEMBER 2013
vr
27
20u15
28
20u15
za
OKTOBER 2013
wo
2
20u15
3
20u15
do
4
20u15
vr
5
20u15
za
24
20u15
do
25
20u15
vr
ma 28 		
29 		
di
wo 30 		
31 		
do
NOVEMBER 2013
vr
1 		
15
20u15
vr
21
20u15
do
22
20u15
vr
28
20u15
do
29
20u15
vr
DECEMBER 2013
wo
4
20u15
5
20u15
do
6
20u15
vr
7
20u15
za
26
20u15
do
27
20u15
vr
28
20u15
za
29
15u00
zo

Sport- en theaterkamp (°2003-2000)..
Sport- en theaterkamp (°2003-2000).. ..........
Sport- en theaterkamp (°2003-2000).. ..........
Sport- en theaterkamp (°2003-2000).. ..........
Sport- en theaterkamp (°2003-2000).. ..........
Sport- en theaterkamp (°2003-2000).. ..........
Zomeratelier (°2003-2001)...................
Zomeratelier (°2003-2001).........................
Zomeratelier (°2003-2001).........................
Zomeratelier (°2003-2001).........................
Zomeratelier (°2003-2001).........................

Theater Antigone & Sportievak
Theater Antigone & Sportievak
Theater Antigone & Sportievak
Theater Antigone & Sportievak
Theater Antigone & Sportievak
Theater Antigone & Sportievak
Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone

Lange dagreis naar de nacht ........... Theater Antigone
Lange dagreis naar de nacht........................ Theater Antigone
Lange dagreis naar de nacht........................
Lange dagreis naar de nacht........................
Lange dagreis naar de nacht........................
Lange dagreis naar de nacht........................
Man in de mist . ...................................
Man in de mist.........................................
Theaterkamp (°1997-1996).....................
Theaterkamp (°1997-1996)..........................
Theaterkamp (°1997-1996)..........................
Theaterkamp (°1997-1996).. ........................

Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone
Toneelhuis
Toneelhuis
Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone

Theaterkamp (°1997-1996)..........................
Me brommer is kapot . .......................
Toestand .............................................
Toestand.................................................
The end is dear . .................................
The end is dear.........................................

Theater Antigone
Larf
Tristero
Tristero
Compagnie Barbarie
Compagnie Barbarie

Come on Kortrik (werktitel).. ................
Come on Kortrik (werktitel)........................
Come on Kortrik (werktitel)........................
Come on Kortrik (werktitel)........................
Come on Kortrik (werktitel)........................
Come on Kortrik (werktitel)........................
Come on Kortrik (werktitel)........................
Come on Kortrik (werktitel)........................

Het Kip
Het Kip
Het Kip
Het Kip
Het Kip
Het Kip
Het Kip
Het Kip

[ 23 ]

JANUARI 2014
vr
31
20u15
FEBRUARI 2014
za
1
20u15
6
20u15
do
7
20u15
vr
8
20u15
za
13
20u15
do
14
20u15
vr
15
20u15
za
16
15u00
zo
21
20u15
vr
22
20u15
za
20u15
wo 26
MAART 2014
do
13
20u15
14
20u15
vr
15
20u15
za
16
15u00
zo
27
20u15
do
28
20u15
vr
APRIL 2014
wo
2
20u15
3
20u15
do
ma 14 		
15 		
di
wo 16 		
17 		
do
18 		
vr
MEI 2014
vr
9
20u15
10
20u15
za

Don Quichot ....................................... Theater Antigone | Wijkproject
Don Quichot............................................
Don Quichot............................................
Don Quichot............................................
Don Quichot............................................
Don Quichot............................................
Don Quichot............................................
Don Quichot............................................
Don Quichot............................................
L’Homme qui valait 35 milliards . .....
L’homme qui valait 35 milliards...................
L’homme qui valait 35 milliards...................

Theater Antigone | Wijkproject
Theater Antigone | Wijkproject
Theater Antigone | Wijkproject
Theater Antigone | Wijkproject
Theater Antigone | Wijkproject
Theater Antigone | Wijkproject
Theater Antigone | Wijkproject
Theater Antigone | Wijkproject
Collectif Mensuel & Pi 3.1415
Collectif Mensuel & Pi 3.1415
Collectif Mensuel & Pi 3.1415

Bekdichtzitstil ...................................
Bekdichtzitstil..........................................
Bekdichtzitstil..........................................
Bekdichtzitstil..........................................
Ram . .....................................................
Ram.......................................................

Theater Antigone & Theater Artemis
Theater Antigone & Theater Artemis
Theater Antigone & Theater Artemis
Theater Antigone & Theater Artemis
De Maan
De Maan

(nog geen titel).........................................
(nog geen titel).........................................
Theaterkamp (°2000-1998)....................
Theaterkamp (°2000-1998).. .......................
Theaterkamp (°2000-1998).. .......................
Theaterkamp (°2000-1998).. .......................
Theaterkamp (°2000-1998).. .......................

Abattoir Fermé & Rits
Abattoir Fermé & Rits
Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone
Theater Antigone

Met voorbedachte rade .................... Lazarus
Met voorbedachte rade............................... Lazarus

ABATTOIR FERME & HET RITS
Op dinsdag 1 en woensdag 2 april presenteren we in Theater Antigone
een voorstelling met studenten van het Rits. Geen eindwerk, maar een
heuse volavondvoorstelling gemaakt en geregisseerd door de klasbakken
van Abattoir Fermé. Gecombineerd met het enthousiasme van de
studenten van de theateropleiding wordt dit ongetwijfeld een knaller.
Meer info volgt op de website, in onze nieuwsbrieven en ons tijdschrift.
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Theater Antigone op tournee

DUIKVLUCHT
Juli 2013
vr
19
Gent Miramiro Festival www.uitbureau.be
za
20
Gent Miramiro Festival www.uitbureau.be
zo
21
Gent Miramiro Festival www.uitbureau.be
ma 22
Gent Miramiro Festival www.uitbureau.be
do
25
Gent Miramiro Festival www.uitbureau.be
vr
26
Gent Miramiro Festival www.uitbureau.be
za
27
Gent Miramiro Festival www.uitbureau.be
zo
28
Gent Miramiro Festival www.uitbureau.be
Augustus 2013
ma
5
’s Hertogenbosch Festival Boulevard www.festivalboulevard.nl
di
6
’s Hertogenbosch Festival Boulevard www.festivalboulevard.nl
wo
7
’s Hertogenbosch Festival Boulevard www.festivalboulevard.nl
vr
9
’s Hertogenbosch Festival Boulevard www.festivalboulevard.nl
za
10
’s Hertogenbosch Festival Boulevard www.festivalboulevard.nl
zo
11
’s Hertogenbosch Festival Boulevard www.festivalboulevard.nl
do
22
Genk C-mine www.c-minecultuurcentrum.be
vr
23
Genk C-mine www.c-minecultuurcentrum.be
za
24
Genk C-mine www.c-minecultuurcentrum.be
zo
25
Genk C-mine www.c-minecultuurcentrum.be
di
27
Genk C-mine www.c-minecultuurcentrum.be
wo 28
Genk C-mine www.c-minecultuurcentrum.be
do
29
Genk C-mine www.c-minecultuurcentrum.be
vr
30
Genk C-mine www.c-minecultuurcentrum.be
September 2013
do
5
Brussel Theaterfestival www.theaterfestival.be
vr
6
Brussel Theaterfestival www.theaterfestival.be
za
7
Brussel Theaterfestival www.theaterfestival.be
zo
8
Brussel Theaterfestival www.theaterfestival.be

LANGE DAGREIS NAAR DE NACHT
Oktober 2013
wo
9
Mechelen Stadsschouwburg www.theaterfestival.be
do
10
Strombeek cc Strombeek www.ccstrombeek.be
vr
11
Wilrijk cc De Kern www.ccdekern.be
za
12
Diksmuide cc Kruispunt www.cckruispunt.be
wo 16
Sint-Niklaas cc Sint-Niklaas www.ccsint-niklaas.be
do
17
Oostende De Grote Post www.degrotepost.be
vr
18
Waregem De Schakel www.ccdeschakel.be
di
22
Ieper cc Het Perron www.acci.be
vr
25
Brussel Bronks www.bronks.be
za
26
Tielt cc Gilhof www.tielt.be
wo 30
Beveren Ter Vesten www.beveren.be/tervesten
November 2013
di
5
Brugge cc Brugge www.ccbrugge.be
do
7
Bornem Ter Dilft www.terdilft.be
za
9
Hasselt cc Hasselt www.ccha.be
do
21
Geel cc De Werft www.dewerft.be
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vr
22
Lommel De Adelberg www.ccdeadelberg.be
do
28
Lier Cultuurcentrum www.lierscultuurcentrum.be
za
30
Knokke-Heist cc www.ccknokke-heist.be
December 2013
di
3
Brussel Bozar www.bozar.be
wo
4
Eeklo De Herbakker www.eeklo.be/cultuurcentrum
vr
6
Dendermonde Belgica www.ccbelgica.be
za
7
Koksijde Casino www.casinokoksijde.be
zo
8
Oosterzele De Kluize www.gcdekluize.be
do
12
Schoten cc Schoten www.ccschoten.be
vr
13
Blankenberge cc Casino www.blankenberge.be
za
14
Torhout De Brouckère www.ccdebrouckere.be

BEKDICHTZITSTIL
Februari 2014
vr
14
Den Bosch Verkadefabriek www.verkadefabriek.nl
za
15
Den Bosch Verkadefabriek www.verkadefabriek.nl
vr
21
Utrecht Stadsschouwburg www.stadsschouwburg-utrecht.nl
zo
23
Schouwburg Rotterdam www.rotterdamseschouwburg.nl
vr
28
Gent Kopergietery www.kopergietery.be
Maart 2014
di
4
Ieper Schouwburg www.acci.be
vr
7
Zwolle Odeon de Spiegel www.odeondespiegel.nl
za
8
Roosendaal De Kring www.dekringroosendaal.nl
zo
9
Aalst De werf www.ccdewerf.be
vr
21
Sint-Niklaas CC Sint-Niklaas www.ccsint-niklaas.be
zo
23
Brussel Bronks www.bronks.be
vr
28
Amsterdam De Krakeling www.krakeling.cramgo.net
za
29
Amsterdam De Krakeling www.krakeling.cramgo.net
zo
30
Eindhoven Parktheater www.parktheater.nl
April 2014
do
3
Leuven 30cc Wagenhuis www.30cc.be
za
5
Groningen Stadsschouwburg www.de-oosterpoort.nl
zo
6
Arnhem Schouwburg www.mssa.nl
do
10
Haarlem Toneelschuur www.toneelschuur.nl
vr
11
Breda Chasse theater www.chasse.nl
za
12
Purmerend De Kleine Verbeelding www.theaterdeverbeelding.nl
wo 16
Amsterdam Theater Bellevue www.theaterbellevue.nl
do
17
Amsterdam Theater Bellevue www.theaterbellevue.nl
vr
25
Tessenderlo cc ’t Loo www.cchetloo.dsc-services.be
zo
27
Maastricht Ainsi www.theateraanhetvrthof.nl
Mei 2014
vr
2
Heerlen Parkstad Limburg Theaters www.parkstadlimburgtheaters.nl
zo
4
Tongeren De Velinx www.develinx.be
za
10
Bilzen CC De Kimpel www.ccdekimpel.be
zo
11
Tilburg Theaters Tilburg www.theaterstilburg.nl
do
15
Den Bosch Verkadefabriek www.verkadefabriek.nl
vr
16
Den Bosch Verkadefabriek www.verkadefabriek.nl
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OMKADERING
BIJ DE voorSTELLINGEN

Theater is meer dan alleen kijken.
Een goeie theaterervaring prikkelt meer
dan één zintuig. Bij Theater Antigone
proberen we dus steevast enkele
aanvullende elementen te voorzien om
deze theaterervaring op en top te maken.

Voor scholen (leerkrachten & leerlingen)
Intensieve voorbereiding
De eerste kennismaking met theater
gebeurt vaak in schoolverband.
Deze kennismaking valt of staat
vaak met een goede voorbereiding.
Theater Antigone helpt leerkrachten
en docenten graag om van die kennis
making een geslaagde ervaring te
maken. Voor elke eigen productie
maken we een uitgebreide lesmap
waarin zowel de thematiek, de acteurs,
scenografıe, kostumering, … onder
de loep wordt genomen. Er wordt
voldoende materiaal voorzien voor
een onderhoudende voorbespreking
en een nabespreking met de
leerlingen. Deze omkadering dient
als hulpmiddel om de theaterervaring
van de leerlingen te verrijken.
Schoolvoorstelling
Theater Antigone voorziet een
aanbod van voorstellingen die ook
tijdens de schooluren kunnen
worden gereserveerd.
Een schoolvoorstelling kan ook deel
uitmaken van een grootouderfeest,
een familiedag of ouderdag.

Try-out
Wil je graag weten of de voorstelling
iets is voor jouw leerlingen/studenten?
Als leerkracht kan je gratis genieten
van een try-out. Via de digitale nieuwsbrief
voor leerkrachten, kan je op de hoogte
gehouden worden van de try-outs.
Stuur een mailtje met je gegevens
naar inge@antigone.be.
Vergeet ook niet de school te
vermelden waar je lesgeeft.

Suggesties?

Onze deur staat steeds open voor nieuwe ideeën of suggesties. Heb je er één?
Contacteer ons en wij proberen jouw idee vorm te geven! Inge Lattré, 056/240 887 of inge@antigone.be.

Voor groepen, bedrijven, scholen, …
Theaterworkshop
Zin om met je vrienden, vereniging, collega’s
of klas theater te verkennen op de planken
in plaats van op de tribune? In een theaterworkshop ontdek je een aantal speltechnieken
zoals improviseren, hoe met een tekst om
te gaan, hoe je publiek te boeien,…
Een workshop kan in het kader van een
voorstelling die je gaat zien, maar kan ook
los van een productie. De begeleiding wordt
telkens gegeven door een drama-docent
of een acteur uit de productie waarbinnen
de workshop kadert.
Duur: 2,5 uur, Basisprijs: 150 euro.
Rondleiding voor kinderen (afgestemd
op de leeftijd, vanaf derde kleuterklas)
Op een ludieke manier worden de kinderen
ingewijd in een aantal mysteries van theater.
Ze krijgen een basis mee van theatermaken
en leren op speelse wijze een aantal theatertermen kennen.
Duur: ong. 1u, aantal personen: max. 25.
Kostprijs: 20 euro per rondleiding.

Rondleiding voor groepen of studenten
(secundair, hoger onderwijs)
Een kijkje in de speel- en atelierruimte van
Theater Antigone geeft antwoord op vele
vragen. Hoe wordt een voorstelling gemaakt?
Hoelang wordt er gerepeteerd? Waar
worden decors gemaakt en wie maakt die?
Je krijgt een ruimte te zien die achtereen
volgens een brouwerij, een autogarage
en een verdeelcentrum voor huishoud
toestellen is geweest en nu fungeert als
theaterzaal, een korte ontstaansgeschiedenis
van het theater en van Theater Antigone
in het bijzonder. Op aanvraag kan binnen
de rondleiding ook de nodige aandacht
besteed worden aan de sociaal-artistieke
werking van Theater Antigone.
Wat is sociaal-artistiek werk?
Hoe verloopt een sociaal-artistiek project?
Wie zijn de deelnemers en hoe worden
die bereikt?...
Duur: ong. 75 minuten,
aantal personen: max. 25.
Kostprijs: 20 euro per rondleiding

Inleiding en nabespreking
Geïnteresseerd in het verloop van het repetitieproces, de tekst, de acteurs,
het totstandkomen van het decor, enz… van het stuk dat u komt bekijken?
Theater Antigone voorziet vóór elke avondvoorstelling in eigen ruimte een inleiding,
verzorgd door een betrokken acteur, regisseur of Antigone-medewerker.
Inleidingen of nabesprekingen op andere data of speelplekken kunnen ook op aanvraag.

[ 28 ]

GOED
OM TE
WETEN

Locatie (tenzij anders vermeld)
Alle voorstellingen gaan door in
Theater Antigone,
Overleiestraat 47 in Kortrijk.
Ons secretariaat bevindt zich
in de Budatoren (4de verdiep),
Korte Kapucijnenstraat z/n
in Kortrijk.

Prijzen (tenzij anders vermeld)
Per ticket: €11 – €9
(lerarenkaart, Open Doek-leden,
–26, +60 en groepen ≥ 10).
Trio: €22 voor 3 voorstellingen
naar keuze in Theater Antigone!
Welke voorstellingen u gaat zien,
hoeft niet op voorhand doorgegeven te worden. Wel raden
we u aan om tijdig te reserveren.
CJP-leden: € 6
Reserveren kan persoonlijk of
telefonisch in ons secretariaat,
elke werkdag van 9u tot 12u en van
13u30 tot 17u30 (vrijdag: 16u30).
Vanaf 1 uur vóór aanvang van een
voorstelling zijn we te bereiken
op 056/32 97 43.
Online reserveren kan via
onze website www.antigone.be.
Let wel, online reservaties zijn
pas geldig als u een reservatiebevestiging ontvangt.
De gereserveerde tickets liggen
telkens klaar aan de avondkassa.
Op voorhand betalen hoeft dus
niet. U dient wel uw tickets een
kwartier voor de voorstelling af
te halen. Niet tijdig afgehaalde
tickets worden bij een uitverkochte
zaal doorverkocht.

Aanvangsuur
Alle voorstellingen starten om
20u15, tenzij anders vermeld.
De kassa en foyer gaan open
vanaf 19u30.
Laatkomers worden niet
meer toegelaten tot de zaal!

Op de hoogte blijven
Seizoensbrochure en tijdschrift:
De seizoensbrochure biedt een
volledig overzicht van wat Theater
Antigone te bieden heeft. Deze
verschijnt traditioneel eind juni.
Onze tijdschriften verschijnen
5 keer per jaar. Ze geven meer
gedetailleerde informatie per
productie of evenement en wat
achtergrond bij spelers, makers,
onze werking, enz.
E–nieuwsbrief: Op geregelde
tijdstippen kan je onze e–nieuwsbrief
in je mailbox verwachten. Daarin
worden onze eigen producties,
activiteiten, gastvoorstellingen
aangekondigd en nieuw actueel
Antigone-nieuws meegegeven.
Website: Op onze website
www.antigone.be vind je alles
over onze voorstellingen, onze
ruimte, persreacties, gastenboek,
foto’s en praktische informatie.
Je kan er ook reserveren voor
onze voorstellingen in Kortrijk.
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Wil je graag de ster van de bühne zijn? De clown van de plankenvloer?
De Drama Queen van het theater? Wil je improviseren, fantaseren, repeteren, …
acteren? Dan zijn de vakantie-ateliers van Theater Antigone echt iets voor jou!
Eén week lang word je helemaal ondergedompeld in de fascinerende
wereld van prettig gestoorde personages en vreemde vertellingen.
En dat allemaal onder de deskundige begeleiding van 2 gedreven kenners.
Jos Verbist leidt alles mee in goede banen.
De nadruk van onze kampen ligt op doen, op spelen en je amuseren.

THEATERKAMPEN
Concreet:

Sport- en theaterkamp voor 11 tot 14 -jarigen (°2002-1999)
Van maandag 19 t/m zaterdagavond 24 augustus 2013
Kostprijs: € 350

Zomervakantie-atelier voor 11 tot 13 -jarigen (°2002-2000)
Van maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus 2013
Kostprijs: € 65
Opgelet: dit zomeratelier is volzet.

herfstvakantie-atelier voor 17 tot 18 -jarigen (°1996-1995)
Van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2013
Kostprijs: 70€

paasvakantie-atelier voor 14 tot 16 -jarigen (°1999-1997)
Van maandag 14 t/m vrijdag 18 april 2014
Kostprijs: 70€
Ter afsluiting van alle kampen is er een

toonmoment voorzien, in Theater Antigone.
Inschrijven?
Bel naar 056/240 887 of mail naar inge@antigone.be
Vermeld bij de inschrijving je naam, adres,
telefoonnummer, mailadres en geboortedatum.
De inschrijving is pas definitief na bevestiging door
Theater Antigone en na storting van het inschrijvingsgeld
op rekeningnummer 460-0291731-92
(Theater Antigone, secr. Korte Kapucijnenstraat z/n,
8500 Kortrijk).

[ 30 ]

Hebt u al een

TRIO-THEATER
ANTIGONE?
Naar goede gewoonte proberen we u ook dit seizoen
een rijk en gevarieerd programma aan te bieden.
Een Trio-Theater Antigone is de ideale manier om dit te ontdekken!
€22 voor 3 voorstellingen naar keuze in theater Antigone.
U hoeft niet op voorhand te melden welke voorstellingen
u zou willen zien, maar we raden u wel aan tijdig te reserveren.
Wij heten u alvast van harte welkom!

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 (CJP) | € 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 | 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 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

