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Kent ge dat:
wolken in uw hoofd
schuim op uw lippen
zout op uw wangen
en uw oren vol wind?
 
Ge probeert dat te begrijpen
waarom ze geven en ze nemen
waarom ze komen en ze gaan
elke dag opnieuw.
 
Wél: die zee zit in zijn kop
hij wil haar evenaren
en breedbeeld projecteren
hij wil haar overtreffen
en het liefst nog in 3D.
 
Hij wil haar overmeesteren
begrijpen en bevatten
zij, ze zal verbleken
en hij heeft ze getemd.

LANTERNA MAGICA
Theater Antigone, De Spil, CC Wevelgem

Het jongerenproject duikt in de magische wereld van de zee

In Lanterna Magica duikt  
regisseur Michaël Vandewalle  
samen met zeven enthousiaste  
jongeren in de betoverende wereld  
van de zee. Ze laten zich daarbij 
inspireren door het werk van 
filmpionier Georges Méliès  
en brengen een magische  
en visuele voorstelling.
Na een succesvolle première  
en een warm onthaalde voor
stellingsreeks vorig seizoen,  
hernemen we nu Lanterna Magica.
 
tekst en regie

Michaël Vandewalle
spel

Maarten Degezelle, 
Robbe Dhulster, 
Kate Dejonckheere, 
Famke Struyve, 
Tine Verheust, 
Elien Vervaet, 
Virginie Wullens      
scenografie

Geert Vandewalle
kostuums

Marij De Brabandere
met de steun van

Provincie WestVlaanderen

in Theater Antigone
vr 14 en za 15 september om 20.15u 
zo 16 september om 15.00u
gratis inleiding een halfuur 
voor de voorstelling

10+

op tournee
do 20 september om 20.15u  
in OC De Stekke in Moorsele
di 23 en wo 24 oktober  
om 19.00u in De Spil in Roeselare





KOPJE 
ONDER 
IN FILM 
EN DE 
ZEE

Al jaren zet theatermaker Michaël Vandewalle  
bij Theater Antigone zijn schouders onder de 
theaterkampen en leidt hij samen met Marlies Tack  
de sociaalartistieke voorstellingen in goede banen. 
Dit seizoen wordt Lanterna Magica hernomen,  
het beeldrijke jongerenproject dat Michaël maakte.

De kiem van de voorstelling lag  
in de film Hugo van Martin  
Scorsese. In die film wordt het  
leven en werk van de Franse  
filmpionier Georges Méliès  
belicht. Vooral de scène waarin  
Méliès een onderzeese wereld  
vastlegde, overdonderde Michaël.  
“Op de voorgrond zwemmen  
echte vissen door het beeld.  
Iets dieper struinen als kreeft  
verklede mensen door een fanta 
sierijk onderwaterlandschap.  
Scorsese neemt de kijker als het  
ware mee in de coulissen van Méliès’ filmset. Dan zie je hoe Méliès die wereld uit bord
kartonnen decorstukken in elkaar flanste en vanachter een aquarium filmde om alles  
levensecht te maken. Laag per laag, als een oude operascenografie”, gaat Michaël verder,  
“gaf die man vorm aan zijn verbeelding. Dat vergde veel inventiviteit van de filmmaker.”  
Net die charmante ambachtelijkheid die in deze tijden van green screens is verdwenen,  
spreekt Michaël zo erg aan. “Het is de esthetiek van het rariteitenkabinet, zoals het souvenir
winkeltje onderin het huis van Ensor in Oostende waar de tijd is stil blijven staan.”

We hebben heel erg gewerkt vanuit beelden  
of improvisaties. “Jij bent de zee, doe die  
eens na. Of speel een projector”, schatert  
Michaël, “en dan moest dat kind een hele  
tijd het geluid van een projector nadoen.”
Uit al die probeersels groeide niet alleen  
de voorstelling maar ook een hechte groep.  
“Dat is echt schoon. De terughoudendheid uit  
het begin van het werkproces verdwijnt, je ziet  
die gasten openbloeien, groeien in hun manier 
van spelen. Ze durven zich te ontwikkelen en 
beginnen allemaal dezelfde richting uit te kijken. 
Het is geweldig om jongeren naar een première  
te zien toeleven en zich te pletter te amuseren.”

En dat brengt ons weer bij de vreemde 
schoonheid van de onderzeewereld 
waar bizarre wezens leven zoals de 
koffervis. Na workshops in Wevelgem, 
Roeselare en Kortrijk trok Michaël  
even enthousiast als ongebreideld  
zeven jongeren die wereld in.  
“Ik wilde geen voorstelling maken  
over hoe het is om jongere te zijn.  
Ik vertrok met de groep vanuit vragen 
als “wat is film?”, toonde een schilderij 
van Roland Devolder dat die jonge 
gasten moesten naspelen of liet hen 
experimenteren met schimmenspel.”



 

TERUGBLIK  
OP EEN 
INTENS 
REPETITIE- 
PROCES

Zeven jongeren delen in Lanterna Magica  
de toneelvloer. Twee van hen,  
Robbe Dhulster en Tine Verheust  
kijken terug op het voorbije werkproces.

Tine, hoe voelde jij je  
toen de première achter de rug was? 
De week voor de première was heel hectisch. 
Tijdens de tryout was Jos Verbist met wat 
vrienden komen kijken en ze concludeerden 
dat er nog wat werk aan de winkel was. Maar 
alles is uiteindelijk goed gelukt, dus ik was 
super blij. Het is ook anders om voor een volle 
zaal te spelen. De reactie van een volwaardig 
publiek doet je zelfvertrouwen groeien.
 
Wat maakt van Lanterna Magica 
volgens jou een bijzondere voorstelling?
Het is een voorstelling waarin veel beelden 
voor interpretatie vatbaar zijn. Zwaardere 
onderwerpen worden zo op een eenvoudige 
maar mooie manier behandeld. En de energie 
die van het podium spat is indrukwekkend. 
Wij zijn allemaal jonge mensen die met 
engagement en passie iets fantastisch  
hebben gemaakt.
 
Doet zo’n project jou  
proeven naar meer?
Toen ik mijn opleiding Woord en drama  
had afgerond, voelde dat wel als een soort 
eindpunt aan. Tot dit jongerenproject mijn 
pad kruiste. Nu is mijn hobby echt theater. 
Daarom zou ik het geweldig vinden mocht ik 
na mijn studie logopedie bij een theatergroep 
aan de slag kunnen als stemtherapeut.

Robbe, hoe voelde jij je  
toen de première achter de rug was?
Dat was een totale ontlading. Wekenlang groeide  
de spanning tijdens de repetities. Al die visies en 
ideeën, al dat werk waarover je tijdens het maak
proces aan buitenstaanders niet te veel wilde 
prijsgeven, werden eindelijk getoond.
Het was ook bijzonder om schoolvoorstellingen te 
spelen. Niet alle leerlingen hadden evenveel zin om 
stil op hun stoel te blijven zitten. Dat je dan dankzij 
jouw spel enkele leerlingen kan verrassen en warm 
maken voor theater, dat is fantastisch.
 
Wat maakt van Lanterna Magica  
volgens jou een bijzondere voorstelling?
De magie van de zee en de sfeer van de oude films 
zorgen ervoor dat onze voorstelling anders is  
dan een gewoon theaterstuk. Lanterna Magica  
werkt heel visueel en is erg fysiek. Ik vind het veel 
vernieuwender dan klassiek teksttheater.
 
Doet zo’n project jou proeven naar meer?
Op mijn achttiende rondde ik de academie af.  
Toen vroeg ik mij wel af wat ik nu met al die vrije  
tijd moest doen. Dus dit jongerenproject kwam als 
geroepen. Ik acteer heel graag maar zelf zou ik nooit 
in mijn eentje iets willen maken. Ik zou ook niet  
als regisseur door het leven willen gaan. Wat je 
allemaal moet kunnen op bijvoorbeeld technisch en 
muzikaal vlak. En dan moet je ook nog al die spelers 
aansturen. Neen, daarvoor speel ik zelf veel te graag.
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SCHRIJF JE IN voor ons nieuwe 

JONGERENPROJECT

In dat nieuwe project starten we eerst 
met een aantal workshopreeksen waarin 
de jongeren en de regisseurs elkaar  
leren kennen. Je werkt enkele dagen 
intensief rond acteren en improviseren. 
Op het einde van de workshopreeks 
breng je met de groep een klein toon
moment voor een beperkt publiek. 

In een tweede fase stelt de regisseur 
vanuit de verschillende workshops een 
nieuwe bende samen waarmee hij aan  
de slag gaat. Met die groep maken we  
een volwaardige voorstelling die daarna 
ook op tournee gaat. 

Ben jij geïnspireerd door Lanterna magica?  
Vind je het straf wat Michaël Vandewalle met zijn zeven jonge spelers gemaakt  
heeft? En vooral: wil jij dat ook eens proberen? In 2019 beginnen we met een  
nieuw jongerenproject voor iedereen tussen 18 en 25 jaar. 

Het jongerenproject wordt opnieuw 
een samenwerking tussen verschil
lende theaterhuizen en cultuur centra. 
We organiseren de workshop reeksen 
dus in verschillende steden. 

De concrete tijdstippen en locaties 
voor de workshopreeksen liggen nu 
nog niet vast. Als je geïnteresseerd 
bent om deel te nemen kan je je  
al vrijblijvend aanmelden op onze 
website www.antigone.be (“via doe 
mee”). We houden je dan op de  
hoogte van het project, zodat je  
later als eerste kan inschrijven.
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Zonder u gaat over  
stom noodlottig toeval, 
over afscheid nemen,  
over loslaten.
Over een koppel  
dat met hun speciaal 
gebouwde tweepersoons
mobilbike een jaar lang  
de wereld rondreist.  
Hij is dood, dat wel.  
Maar hij reist mee. 
Gewoon.
Zwaar? Niet echt.  
Er zal gelachen worden. 
Veel. Maar ook geweend. 
Een beetje.

12+

Mich Walschaerts & Ineke Nijssen

ZONDER U
Een muzikaal
cabareteske  
en bij de strot 
pakkende 
voorstelling

Hij heeft in de garage een verrassing gebouwd, voor haar.
Zij komt terug van zakenreis.
Hij wacht.
Zij komt aan in Zaventem. 22 maart 2016.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij hoort een verschrikkelijke knal. En nog één.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij zit vast. Chaos, geen taxi’s.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage…  

en krijgt honger.
Zij vindt eindelijk een bus.
Hij gooit een kerstomaatje op  

en vangt het met open mond.
Zij is bijna thuis.
Hij krijgt geen adem.
Zij stapt het huis in, ziet op de keukentafel een briefje:  

“Kom naar de garage. Nu.”

van en met

Mich Walschaerts  
& Ineke Nijssen
coaching

Frans Van der Aa
decor 

Kris van Oudenhove
techniek

Koen Bellens,  
Ivan Vermorgen

in Theater Antigone
vr 28 september om 20.15u 
gratis inleiding een halfuur 
voor de voorstelling

Opgelet, deze voorstelling  
is helaas al uitverkocht,  
maar je kan wel nog in
schrijven op de wachtlijst.
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Woestzoeker is ook te zien in Nederland: 
 1113 . 01 ’sHertogenbosch Verkadefabriek
 18 . 01 Delft De Theater De Veste
 19 . 01 Utrecht Stadsschouwburg
 20 . 01 Haarlem Toneelschuur
 26 . 01 Tilburg De NWE Vorst
 12 . 02 Amsterdam De Krakeling
 9 . 02 Rotterdam Maaspodium
 15 . 02 Den Haag Het Nationale Theater
 19 . 02 Groningen Grand Theatre 

op tournee:
 26 . 10 SintNiklaas CC SintNiklaas
 29 . 10 Turnhout De Warande
 31 . 10 Oostende De Grote Post
 1 . 11 HeistopdenBerg CC Zwaneberg
 11 . 11 Gent Kopergietery
 14 . 11 Maasmechelen  CC Maasmechelen
 16 . 11 Dilbeek CC Westrand
 17 . 11 Bilzen CC De Kimpel
 9 . 12 Brussel BRONKS
 17 . 02 Aalst CC De Werf
 24 . 02 Antwerpen De Studio



In het begin viel het nog wel mee. 
Dan waren het alleen nog maar onze  
spullen die kleiner werden.  
De tafel, de zetel, de televisie.
Maar daarna begon ook het bed waarin  
we sliepen ineens te krimpen. 
En even later werden ook alle lampen  

zo klein dat ze amper nog licht gaven en begon iedereen dus  
tegen elkaar aan te botsen. Toen hadden we er echt genoeg van.
En opeens waren op een dag ook papa en mama een heel stevig 
stukje gekrompen. Toen was het hek helemaal van de dam.
We werden wilde detectives. Niet omdat we dat wilden,  
maar omdat het niet anders kon.

 
Woestzoeker is een voorstelling over  
hoe een groeiende sociale ongelijkheid  
nu ook het onderwijs begint aan te tasten.  
Een bende losgeslagen detectives trekt  
hartstochtelijk ten strijde tegen een  
vijand waarvan iedereen zegt dat hij  
niet te kloppen is.
Of hoe vaders en moeders zich compleet  
te pletter werken, maar desondanks  
blijven krimpen. Zo hard krimpen tot  
ze op een dag niet meer te zien zijn  
met het blote oog.
 
Na het hyperkinetische Bekdichtzitstil (2014) 
schrijven Raven Ruëll en Jan Sobrie opnieuw  
een lofzang op het roekeloze en losbandige kind dat anders is.  
Woestzoeker is een voorstelling van Theater  
Antigone en Theater Artemis over een  
aantal jonge, bijzonder woeste zoekers die  
naarstig tegen de stroom in zwemmen.
Want tegen de stroom in  
heeft wel degelijk zin.

Theater Antigone & Theater Artemis

WOESTZOEKER
Een bitterzoete  
maar vrolijke,  
van de pot gerukte 
voorstelling over  
sociale ongelijkheid

regie

Raven Ruëll
spel

Dries Notelteirs, Sophie Warnant
live muziek

Hans van der Meer
tekst 

Raven Ruëll, Jan Sobrie
scenografie

Giovani Vanhoenacker
geluidsontwerp

Niels Vanherpe
stage

Marie De Graeve

in Theater Antigone
wo 17, do 18, vr 19 en za 20 oktober
om 19.30u
vr 8 maart 2019 om 19.30u
gratis inleiding een halfuur  
voor de voorstelling

8+



 

Na Bekdichtzitstil hebben Jan Sobrie en  
Raven Ruëll nu samen Woestzoeker  
geschreven. In een regie van Ruëll roepen  
Dries Notelteirs en Sophie Warnant  
kinderen in het leven die de onverschillige  
grotemensenwereld te lijf gaan.  
Zelf hadden Raven en Jan als kind niks  
waartegen ze zich echt moesten afzetten. 

Allebei zijn ze gevormd op de goeie ouwe leest van een jongenscollege. 
“Een of andere strenge regel moest van tijd tot tijd eens gebroken  
worden, maar de leerkrachten hadden niks te vrezen van ons”,  
verzekert Raven. “Het is een schoon, nobel maar ook bedreigd beroep.”

“WE MOETEN  
KINDEREN  
VLEUGELS  
GEVEN”

Woestzoeker wil een heersend taboe in het 
onderwijs doorbreken. Armoede. Jan geeft  
de welbekende bosklassen als schrijnend 
voorbeeld. “Alle kinderen ravotten de hele  
dag door tot op het moment waarop je een 
Fristi mag drinken. Bij ons bleef een enkel 
klasgenootje hardnekkig doorspelen. Zijn 
ouders konden hem geen zakgeld geven. We 
spreken dan nog maar over een belachelijk 
klein bedrag. 20 frank toen ik klein was.”
 
In Woestzoeker speelt Dries Notelteirs een 
jongen wiens vader is gekrompen tot hij 
helemaal is verdwenen. Thuis hebben ze het 
alsmaar minder breed en uiteindelijk dwingen 
de veranderde omstandigheden de jongen om 
te verhuizen naar een bescheidener woonst.
 
De beide theatermakers winden er geen doekjes 
om: “Ouders kunnen letterlijk uit het bestaan 
van hun kinderen verdwijnen. We leven in  
een systeem waaraan een prijskaartje hangt. 
Zo ook op school. Ouders moeten de kosten 
van de sportdag of een uitstap ophoesten,  
een blokfluit kopen, er is internet nodig en  
een computer voor de taken. Om dat te bol
werken moeten minderbedeelde ouders 
allerlei bijbaantjes nemen waardoor kinderen 
hun ouders nog amper zien.” Jan zucht: “Er 
rust een enorme druk op directeurs om hun 
school als een winstgevend bedrijf te runnen. 
Sommige mensen hebben het al moeilijk om 

de eindjes aan elkaar te knopen. Het onder
wijs zou soms wat menselijker moeten zijn.”

De gevolgen zijn soms schrijnend. Jan en 
Raven hoorden in hun research verhalen van 
ouders die met de hand een cursus over
schrijven. Een kind krijgt zijn rapport niet 
zolang zijn inschrijvingsgeld niet is betaald. 
Of een andere leerling mag niet deelnemen 
aan de les LO zonder de correcte turnplunje.
Kinderen komen onvermijdelijk onder druk  
te staan en ondernemen de meest absurde 
pogingen om de financiële thuisproblemen  
te verbergen. Raven vertelt over een alleen
staande moeder die met moeite 95 euro per 
maand opzij kan zetten en 900 euro voor  
“de Romereis” bij elkaar moet zien te sparen. 
Ze hoopt dat haar kind geen tandpijn zal 
krijgen want dat zou een te grote onvoorziene 
kost betekenen. Haar meevoelende spruit 
durft bijgevolg op een dag niet toe te geven 
dat hij tandpijn heeft.
 
Het is geen klein probleem. Kinderarmoede 
schoot in 2017 de hoogte in tot 14%. Het 
probleem was op een school zo acuut dat de 
directeur een grotere diepvries kocht om liters 
soep te kunnen bewaren. Sindsdien krijgt 
iedereen ’s middags soep. Zo worden een hoop 
leerlingen de pijnlijke vragen en opmerkingen 
van hun klasgenootjes bespaard. Want 
kinderen zijn direct. “Volwassenen weten 



zichzelf uit schroom nog te bedwingen, een 
kind daarentegen vraagt botweg waarom je zo 
raar kijkt als je loenst. Ze klinken soms ook  
als een echo van hun ouders”, stelt Jan vast. 
“Mijn ma zegt dat jullie thuis niet veel geld 
hebben omdat je dat aan uw kleren kunt zien. 
Dat hoor je zo’n snotneus dan ineens zeggen.”
 
Nadat hij verhuisd is, leert Dries’ personage 
het meisje kennen dat door Sophie Warnant 
wordt gespeeld, een meisje dat haar jaar moet 
overdoen en schoolmoe is. Er is haar te kennen 
gegeven dat dit haar laatste kans is. Tussen 
beide kinderen groeit een innige band en de 
jongen besluit om er alles aan te doen om zijn 
zittenblijvend vriendinnetje erdoor te helpen.
 
Kinderen bezitten een ongelooflijke weer
baarheid. Alleen is de vraag hoe lang zo’n kind 
in staat is zich niet te laten kennen, als hij dag 
in dag uit geconfronteerd wordt met armoede 
of steeds weer de enige is die in de klas tekort
schiet door de ellendige thuissituatie. Boven
dien is het erg moeilijk om je aan je eigen 
milieu te onttrekken. Het Vlaamse onderwijs
niveau is een van de hoogste in de wereld, 
tegelijkertijd is het een van de meest ongelijke 
onderwijssystemen. Raven spreekt onom
wonden van een klassenmaatschappij. “Door 
hun bijbaantjes kunnen armlastige ouders  
het buitenschoolse leven van hun kinderen 
moeilijker opvolgen. Ze hebben de middelen 

niet om opvang of activiteiten voor hun  
kroost te regelen. Daardoor groeit de achter
stand op de kinderen uit betere middens.”
En dan zijn er nog de ontelbare verwachtingen 
van onze prestatiegerichte maatschappij.  
Jan begrijpt niet waarom we kennis of 
vaardigheden die je onder de knie moet 
hebben, aan een specifieke leeftijd koppelen. 
“Iemand die op zijn 12 jaar moeite heeft  
met Frans kan 5 jaar later uitgroeien tot  
een retorisch talent.”
“We moeten de kinderen meer tijd gunnen”, 
valt Raven bij. “We dwingen onze kinderen 
veel te vroeg tot keuzes. De waaier aan 
mogelijkheden die je gegund worden, is dan 
ook nog eens door jouw achtergrond bepaald. 
Het kan nochtans anders. In Finland hebben 
ouders geen vrije schoolkeuze. Geen elite of 
concentratiescholen als gevolg. Daarnaast 
maken kinderen er hun eerste bepalende 
keuze voor hun verdere schoolloopbaan pas 
rond hun zeventiende. Met verbluffende 
resultaten op vlak van niveau en gelijkheid.” 
“Uiteindelijk komt het erop neer om in alle 
kinderen te geloven en hen vertrouwen te 
schenken. Dan pas geef je die gasten vleugels”, 
besluit Jan.

MEER WETEN?
Déjà s’envole la fleur maigre is een parel van  
de sociale cinema in België. Het ministerie van  
Openbaar Onderwijs vroeg cineast Paul Meyer om 
een getuigenis over de geslaagde integratie van  
de kinderen van buitenlandse arbeiders. Meyer  
portretteert daarentegen de gedesillusioneerde  
Italiaanse mijnwerkers en de bitterzoete dagen  
van hun kinderen in de Borinage.
De school van ongelijkheid is een brandend  
actueel boek over scholen die bedrijven zijn ge
worden, de té vroege studieoriëntering en het  
buitengewoon onderwijs als sociale bezemwagen.
In de film The Florida Project toont regisseur Sean  
Baker hoe Moonee en haar moeder hun dagen slijten 
in het fletse Magic Castle, een motel in de schaduw  
van Disneyland. Voor een eigen huis hebben ze  
de middelen niet maar Moonee leeft rebels met  
haar vriendjes in hun afgebladderd biotoop.



GESPREK MET DE CAST
Dries Notelteirs kon je eerder in  

Theater Antigone aan het werk zien  
in de voorstelling Show van BRONKS  
of tijdens een van de solo’s op ons 
theaterfestival Futur Liquide.

Voer je als kind tegen de stroom in?
Rebelleren heb ik nooit gedaan. Ik was een 
brave scholier die zelfs graag naar school ging. 
Ik haatte het om thuis te moeten blijven 
omdat ik niks wilde missen van de avonturen 
die mijn vrienden beleefden.
 
Wie speel je?  
Hoe wek je jouw personage tot leven?
Mijn personage vertoeft eerst in de betere 
middens tot zijn ouders het plotsklaps minder 
breed hebben. Hij blijft dus wel een kereltje 
dat een iPod in zijn zak heeft en hemdjes of 
polo’s draagt. Om dat gastje te gaan spelen 
kijk ik rond. Ik observeer spelende kinderen. 
Wat is er nu bijvoorbeeld hip bij de jeugd?
 
Heeft de school een invloed gehad  
op de persoon die je bent geworden  
of op de plaats waar je nu staat?
Op het RITCS heb ik geleerd dat een speler uit 
alles spel kan maken. Zelfs al begrijp je niks 
van je omgeving, dan is ook dat “niet weten” al 
iets, een of ander begin. Net zoals ook een 
kind met alles speelt en zijn verbeelding voedt 
met “niets”.

Waarom vind je het belangrijk aan  
deze voorstelling mee te werken?
Het is onvoorstelbaar hoe het onderwijs de 
verborgen, sociale ongelijkheid in stand houdt 
of zelfs versterkt. Bovendien zijn veel mensen 
ervan overtuigd dat je oogst wat je zaait. Niet 
slagen op school is dus je eigen schuld, terwijl 
we kinderen zo snel opgeven en bij een eerste 
tegenslag onmiddellijk gaan heroriënteren. 
We moeten die gevoelige thematiek 
bespreekbaar maken.

Sophie Warnant is ondertussen  
een vertrouwd gezicht in Theater 
Antigone. Eerder werkte ze onder  
meer mee aan het succesvolle Bek
dichtzitstil en het gesmaakte Oeps.

Voer je als kind tegen de stroom in?
Van mij hadden ze op school niet zoveel last. 
Ik was een dromerig meisje dat in haar  
eigen wereld leefde. Een brave leerling was  
ik, maar ik zat altijd met mijn gedachten 
ergens anders.
 
Wie speel je?  
Hoe wek je jouw personage tot leven?
Ik speel een meisje dat op school moet blijven 
zitten en uit een minder gegoed milieu komt. 
Daarvoor probeer ik een klasgenootje uit  
mijn eigen schooltijd voor de geest te halen. 



Door geldgebrek nam ze altijd op school een 
douche. Ik herinner me zelfs dat ze een heel 
eigen stemgeluid had. Die details zijn voor mij 
belangrijk. Ik wil ze mij eigen maken om dan 
mijn eigen rol te kunnen spelen. Dat vind ik 
belangrijk want er is toch altijd de schrik dat 
je van je jonge personage een karikatuur gaat 
maken. Het is maar een dunne lijn tussen  
een goed gespeeld kind en een overdrijving.
 
Heeft de school een invloed gehad  
op de persoon die je bent geworden  
of op de plaats waar je nu staat?
Bij mij was de Chiro belangrijk. We maakten 
er altijd kleine shows. Mijn theaterpassie  
werd daar aangewakkerd.
 
Waarom vind je het belangrijk aan  
deze voorstelling mee te werken?
Omdat het probleem zo concreet is en we  
het toch de wereld niet uit helpen. Elite kiest 
voor een eliteschool. Arme kinderen dwingen 
we in een minder goede positie. Kinderen 
krijgen geen kans, ze zijn gepredestineerd. 
Daardoor ben je je als kind ook niet bewust 
van die problematiek. Tot je 18 jaar leef je in 
een soort voorgekauwde wereld, niet in het 
werkelijke verhaal. Na hun 18 zetten veel 
mensen hun leven verder in datzelfde, 
verkeerde perspectief.

Hans van der Meer is verbonden  
aan Theater Artemis en verzorgt in 
Woestzoeker de livemuziek.

Voer je als kind tegen de stroom in?
Ik was wel een tegendraads kind. Het nam 
geen monsterlijke proporties aan, maar  
met mijn ouders lag ik geregeld overhoop.  
Ik had vooral moeite met “onverdiend” gezag. 
Nu nog trouwens. Als mensen naast hun 
schoenen lopen en de baas gaan spelen,  
krijg ik het te kwaad.
 
Heeft de school een invloed gehad  
op de persoon die je bent geworden  
of op de plaats waar je nu staat?
Zeker in creatieve beroepen ontmoet je 
inspirerende mensen. Er was mijn eerste 
muziekleraar, later de collega’s met wie  
het klikt. Uiteindelijk komt iedereen  
in zijn leven mensen tegen die hem  
of haar een bepaalde weg opsturen.
 
Waarom vind je het belangrijk aan  
deze voorstelling mee te werken?
De kansen die wij krijgen worden tot op  
de dag van vandaag nog steeds door sociale 
ongelijkheid bepaald. Wanneer je dan voor 
mensen gaat spelen hoop je daarop een 
invloed te zullen hebben. Ik kijk alleszins  
uit naar de repetities. Dan bespreken we 
waarover de voorstelling precies gaat en  
is voor mij de uitdaging te bedenken wat 
daarbij kan klinken.



WOESTE ZOEKERS 
WORKSHOP

Tijdens de krokusvakantie spelen we Woestzoeker opnieuw  
en koppelen we er een heuse workshopreeks aan  
voor kinderen van 8 tot 10 jaar. 

Ontdek de woestzoeker in jezelf en ga drie halve dagen  
spelenderwijs aan de slag met een professionele regisseur.  
Die leert je kleine scènes bedenken, acteren en improviseren. 
Na die drie workshops kijken we allemaal samen naar de  
voorstelling Woestzoeker. Ook ouders, grootouders of broers  
en zussen zijn welkom, maar zij moeten hun kaartjes nog wel  
apart reserveren. Dat kan op onze website of via 056 24 08 87. 

PRAKTISCH
voor wie  kinderen geboren in 2009, 2010 of 2011
wanneer op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019 

— van 9.00u tot 12.00u 
— of van 14.30u tot 17.30u

 De voorstelling Woestzoeker speelt op  
vrijdag 8 maart 2019 om 19.30u.

prijs 40 euro (1 ticket voor Woestzoeker inbegrepen)
 Wie recht heeft op een verhoogde  

tegemoetkoming kan korting  
aanvragen via de UiTpas.

inschrijven www.antigone.be

 Deze workshop kadert in 

 het Spinragfestival.
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… zijn de zomervakantiekampen achter de rug. 
 Twee groepen van elk twintig kinderen leefden 

zich een hele week uit onder begeleiding van 
twee professionele regisseurs.  
Ze werkten rond de thema’s 

 toekomst en  

buitenaards 
 leven. 
 Nu is het alweer uitkijken  

naar het herfstvakantie 
kamp, waar er trouwens  
nog een paar plaatsen  
voor zijn. Inschrijven  
kan op onze website.

…. trokken we met onze sociaalartistieke voor 
stelling naar de cultuurmarkt van Antwerpen.  
Op zondag 26 augustus speelden we bij Tutti 
Fratelli een stukje uit Het uitroepteken maakt  
een punt. Dit seizoen heet onze nieuwe  
sociaalartistieke voorstelling trouwens 

 Coupe familiale, 
 een stuk over de tradities en  

tragedies in families. Op de première  
is het nog wachten tot mei 2019,  
maar die wordt in elk geval extra  
feestelijk want het is onze twintigste  
sociaalartistieke voorstelling.

… zijn we volop bezig met de  
voorbereidingen van ons  
driedaags theaterfestival 

 Futur Liquide. 
 In het weekend van  

16, 17 en 18 november  
kan je in alle hoeken van  
ons theaterhuis naar grote  
en kleine voorstellingen  
komen kijken.  
Van ervaren theatermakers of beginnende acteurs. 

 Kom kijken naar onder meer Pascale Platel, Maja Westerveld,  
Maaike Cafmeyer en Charlotte Vandermeersch.

… zet illustrator Astrid Verplancke  
in samenwerking met  
onze huistekenaar Nicolas  
Marichal de nieuwe 

 seizoenstekening 
 op de wand in de foyer.  

Kom het resultaat bekijken op onze  
eerste voorstelling van het seizoen. 



tekst: 
Flor Declercq
vormgeving: 
Dooreman
tekeningen: 
Nicolas Marichal
v.u.: Jos Verbist 
Rekollettenstraat 18-20 
8500 Kortrijk

Alle voorstellingen vinden plaats in Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk, tenzij anders vermeld. 

Alle info en reservaties 056/24 08 87 (kantooruren) of via www.antigone.be

 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. 

theaterantigone

@theater_antigone

@theaterantigone


