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Theater Antigone en Théâtre National

In 1902 schreef Maxim Gorki zijn eerste theaterstuk Na Dje,  
wat letterlijk “op de bodem” betekent. Met een diep doorvoeld  
mededogen portretteert hij daarin de verschoppelingen en  
de outcasts, zwervers en asocialen. Hij maakte een bijzonder  
tegendraads en verschroeiend toneelstuk waarin hij toont  
hoe de verworpenen der aarde zich vol hoop en wanhoop een  
weg proberen te banen in de onderbuik van een grootstad.

Nu, zo’n 116 jaar nadat Gorki Nachtasiel schreef, kent onze  
maatschappij nog steeds die verschoppelingen. Regisseur Raven  
Ruëll wil begrijpen wat armoede doet met een mens, en voert  
dit repertoirestuk op als een ontzettend intens sociaal drama.  
In de handen van Theater Antigone wordt Nachtasiel een  
vlammende aanklacht tegen de vernietigende gevolgen van  
de neoliberale pletwals waarin we (over)leven, een sociale studie,  
een inkijk in een opvangcentrum. Een noodzakelijke oefening in empathie.

Op scène staan maar liefst 14 acteurs en 
actrices, zowel Nederlandstalige als Franstalige 
spelers, zowel grote namen als studenten.  
Met onder meer Tania Van der Sanden,  
David Dermez, Jos Verbist, Sophie Warnant, 
Benjamin Op de Beeck en Eléna Doratiotto.

NACHTASIEL
Een aanklacht  
tegen armoede  
vandaag,  
gebaseerd  
op de klassieker  
van Maxim 
Gorki

In Theater Antigone op  
wo 7 en do 8 november om 20.15 u
Gratis inleiding om 19.45 u

Nachtasiel is ook te zien in Théâtre National  
in Brussel: di 20 november om 20.15 u
do 22 t.e.m. za 24 november om 20.15 u 
wo 21 november om 19.30 u, zo 25 november om 15.00 u

tekst 

Maxim Gorki
regie 

Raven Ruëll
spel

Soufiane Chilah, David  
Dermez, Eléna Doratiotto,  
Anthony Foladore, Thijs  
Lambert, Peter Monsaert,  
Benjamin Op de Beeck,  
Laura Sépul, Valentina  
Toth, Tania Van der Sanden,  
Samuel Van der Zwalmen,  
Jos Verbist, Sophie Warnant  
en Fiona Willemaers
dramaturgie

Tom Dupont
geluidsontwerp 

Niels Vanherpe
scenografie  

Giovani Vanhoenacker
video 

Peter Monsaert
kostuums 

Marij De Brabandere
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Nachtasiel is een voor-
stelling die aan de ribben 
kleeft. Het thema armoede 
is — helaas — actueler  
dan ooit en daarom is 
Nachtasiel een stuk dat  
je absoluut gezien moet 
hebben. Deze mensen  
waren erbij tijdens de eerste 
speelreeks vorig seizoen  
en vertellen je waarom.

Els Van Steenberghe in Focus Knack
“Op straat slapen, helpen in de nachtopvang 
en daklozen interviewen: veertien acteurs  
van regisseur Raven Ruëll en dramaturg  
Tom Dupont deden het allemaal om van 
Nachtasiel een levensecht stuk over leven  
in armoede te maken. Missie (te) pijnlijk 
geslaagd. Nachtasiel is twee beklemmende 
uren vol ruw geënsceneerde en prachtig 
gespeelde ellende.” 

Riet Baeck in CC Belgica  
in Dendermonde
“Ik ben vanavond in mijn bed gekropen en 
besef nu pas hoe mijn nek wordt ondersteund 
en mijn hielen wegzakken in de zachte matras. 
Hoe mijn koelkast gevuld, mijn kleren ge-
wassen en toekomst (af en toe) gepland is. 
Jullie speelden zo mooi, zo beklijvend.  
Jullie namen me mee naar een wereld die  
ik totaal niet ken. Een wereld die veel 
dichterbij staat dan ik dacht.”

Gilles Michiels in De Standaard
“Theater Antigone en Théâtre National  
de Bruxelles trekken met Maxim Gorki  
ten strijde tegen armoede. Hun Nachtasiel  
is een terecht ongemakkelijke voorstelling  
die ons tierend, huilend en zuipend een 
geweten schopt.” 

Stefaan Degryse in De Spil in Roeselare
“Heen en weer geworpen tussen ver-
scheurende ellende en totale hilariteit blijf  
je achter met een knoop in de maag. Met  
een messcherpe, vlammende kritiek fileert  
de onderklasse in dit stuk de grondslagen  
van extreme armoede. Wat ooit een banale 
ontmoeting met een bedelaar was, wordt 
voortaan een morele confrontatie. Aan-
gevreten gaf ik de bewuste dame in Brussel 
Centraal 2 euro. Wat was dat ook weer, 
geweten?”

Jan De Smet in De Morgen
“Met Nachtasiel teken je niet in op een 
vermakelijke toneelavond, maar word je in  
het gezicht gemept door de ongemakkelijke 
waarheid die doorgaans als marginaliteit 
weggezet wordt. Nachtasiel toont je dag-
dagelijkse ellende zonder opschoning. Dat 
gaat als toeschouwer onder je lijf kruipen, 
maar laat dat nu de bedoeling van de makers 
zijn: lijfelijk overbrengen wat armoede  
doet met een mens.”

Waarom je Nachtasiel moet zien
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driedaags theaterfestival

FUTUR LIQUIDE
In november kan je 
in Theater Antigone 
drie dagen lang de ene 
theatervoorstelling  
na de andere beleven 
op ons theaterfestival 
Futur Liquide. 

J O N G  TA L E N T  E N 
E R VA R E N  M A K E R S
Van bekende theaternamen tot beginnend talent:  
een heleboel acteurs nemen elke hoek van onze ruimte 
in en laten je een weekend lang theater beleven in al 
zijn vormen. Ook de studenten van RITCS Brussel zijn 
weer van de partij om je hun afstudeervoorstellingen  
te tonen. Daarnaast valt er ook in onze foyer vanalles  
te beleven: de Kortrijkse Letterzetter komt langs,  
we maken een mini cinema met animatiefilms en  
je kan er gezellig iets eten of drinken.

R E S E R V E E R  J E  P L A AT S E N
Overtuigd om naar Futur Liquide te komen kijken? Je kan via de gewone wegen  
een ticket reserveren: op www.antigone.be of via 056 24 08 87. Betalen doe je de 
avond zelf aan onze kassa. Je krijgt dan een festivalbandje, waarmee je korting  
krijgt als je nog een tweede of derde (of vierde) voorstelling wil bekijken. Hou  
er wel rekening mee dat je nu al moet reserveren om zeker te zijn van je plaats.  
Voor de gratis toonmomenten van het RITCS is dat niet nodig.

Tussen al deze voorstellingen in  
kan je naar gratis toonmomenten  
van RITCS-studenten. Dat zijn  
korte voorstellingen die zij  
gemaakt hebben in het kader  
van hun theateropleiding.  
De ideale gelegenheid om het  
talent van morgen te ontdekken.

Opgelet, het programma van  
Futur Liquide is een beetje ge- 
wijzigd sinds het verschijnen van  
onze seizoensbrochure in juni.  
De voorstelling Another one op  
zondag 18 november om 18.00u  
is geannuleerd en we programmeren  
op dat tijdstip een extra vertoning  
van Slachtinge (zie blz. 8).

P R O G R A M M A  F U T U R  L I Q U I D E

V R I J D A G  16  N O V E M B E R 
20.00 u Drek
21.30 u Gezegend zij (uitverkocht)

Z AT E R D A G  17  N O V E M B E R 
18.00 u Slachtinge (uitverkocht)
21.30 u Medusa

Z O N D A G  18  N O V E M B E R
10.00 u Workshop affiche ontwerpen
10.30 u Workshop 1 
 Kunstendag voor kinderen
12.30 u Met de nacht
13.00 u Workshop 2 
 Kunstendag voor kinderen
15.00 u Buzz
18.00 u Slachtinge



6

Maja Westerveld, Abattoir Fermé, kunstencentrum nona

’s Nachts ben ik naar een Ikea-filiaal gegaan en  
daar heb ik mijn leven nagespeeld in een modelwoning.
Ik speelde dat al mijn spullen een vaste plek hadden
en dat mijn bed was opgemaakt.
Voor ik ging slapen ben ik in een bad gaan liggen  
maar er kwam geen water uit de kraan
dus toen heb ik me maar weer aangekleed.
 
De volgende dag ben ik naar mijn huis gegaan  
om te kijken naar de vrouw die sinds kort  
aan mijn keukentafel zit.
Met twee dezelfde sokken aan en een kopje cappuccino.
Ik wilde weleens weten hoe ze het er vanaf brengt  
in de eenentwintigste eeuw.
Nou. Ik moet zeggen.
Niet slecht. 

Het is de belangrijkste dag uit het leven van Mevrouw. 
Straks wordt haar “Document, een handleiding voor  
het Bestaan” feestelijk voorgesteld.
“Zal je net zien”, denkt Mevrouw als ze, uitgerekend 
vandaag, lang na de wekker wakker wordt. Ze probeert  
de schade in te halen, maar de dag, de wereld, de hele 
kosmos is al begonnen zonder haar. Met lede ogen ziet  
ze toe hoe haar plek is ingenomen door een net iets  
slankere versie van zichzelf. Met net iets vollere borsten.  
Die vol overgave van háár leven geniet.

DREK
Een razendsnelle  
monoloog door een  
thirtysomething 
met beide hakken  
stevig in de drek  
van de actualiteit

F U T U R  L I Q U I D E  ·  V R I J D A G  16  N O V E M B E R

“Genadeloos grappig, een tragedie van dagelijks falen. 
Drek is zinderend teksttheater aan een rotvaart.  
Onophoudelijk schipperend tussen understatement  
en absurdistische uitvergroting, tussen droom,  
mythe en hallucinatie.” — Matthias Velle in TAZette

“Wat een sterke en onbedwingbare theatermaakster is 
Maja Westerveld. Een allround theatertalent en bij de 
strafste performers van haar generatie.” — Juryverslag 
Theater Aan Zee 2018: speciale vermelding voor Drek

tekst, spel 

en regie Maja Westerveld
begeleiding Abattoir Fermé
decor en licht Sven Van Kuijk
techniek Thomas Vermaercke

vrijdag 16 november om 20.00u

Schrijfster en theatermaakster Maja Westerveld (1985) is gefascineerd door enkelingen, 
zonderlingen en het bijzondere van het doodnormale. Ze houdt van mensen die consequent  
net onder de melodie zingen, die klein maar dapper uren door supermarkten dwalen en 
onverrichter zake huiswaarts keren, en om de andere week op een verkeerde trein stappen. 
Meestal een internationale.
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Pascale Platel

Ik herinner mij — Jezus  
moet zo een jaar of 12 geweest 
zijn — en we waren samen,
we, t.t.z., Jezus, Moeke Maria, 
Jozef, mijne man Zacharias,  
mijne zoon Johannes De Doper,  
ik en nog enkele vrienden  
naar het Feest van het Lam  
in Jeruzalem geweest.
En ineens — we gingen juist  
terug naar huis vertrekken —  
merkte iemand op dat  
Jezus verdwenen was.
Iedereen begon direct 

te zoeken, maar Jezus was in geen velden of wegen te bespeuren en  
op het water was hij ook al niet.
Na drie (!) dagen had Maria uiteindelijk het lumineuze idee om ook  
eens in de tempel te gaan kijken en — ik zie nog altijd dat beeld voor mij —  
Jezus die daar in die tempel op zijn gemak met zijn poep op het altaar zit  
en rond hem zeker 20 schriftgeleerden.
“Maar Jezus toch!”, riep Maria, “We waren ik weet niet  
hoe ongerust! We zijn u al drie dagen aan het zoeken!”
En zo zei Jezus:
“Maar mama toch, ik ben hier gewoon wat aan het praten  
en ten andere, waarom hebben jullie mij gezocht?  
Waar zou ik anders zijn dan in het huis van mijn Vader?”
En ik dacht “Ai, dat moet hard aankomen bij Jozef.”
 
(Elizabeth 3: 41 – 52)

In Gezegend zij vertelt Pascale Platel de  
levensloop van Jezus Christus vanuit het  
oogpunt van tante Elisabeth, de moeder van  
Johannes de Doper. Platel vertelt het verhaal  
vol humor en kwinkslagen. Ze laat je gieren  
van het lachen, maar evenzeer ontroert ze  
je tot tranen toe. 

vrijdag 16 november om 21.30u

GEZEGEND ZIJ
Het evangelie volgens Pascale

F U T U R  L I Q U I D E  ·  V R I J D A G  16  N O V E M B E R

tekst en spel 

Pascale Platel
dramaturgie

Mieke Versyp
coaching

Patrick Jordens en 
Marie De Corte
met dank aan

Kopergietery Gent

F
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Theatermakery Het Eenzame Westen

Wanneer een elfjarig jongetje een ander met een 
stok twee tanden uit de mond slaat én daarbij 
geen berouw toont, moeten de volwassenen 
praten. Dat vinden de ouders van het slachtoffer. 
Dus komen de twee koppels samen om de dingen 
uit te praten en op een beschaafde manier te 
zoeken naar oplossingen. Een formaliteit. Ze zijn 
immers ruimdenkende, fatsoenlijke mensen. 
Politiek correct ook. En verstandig.
De glazen worden voller en weer leger en de gezelligheid slaat gauw om.  
Wanneer de situatie volledig escaleert, lijkt beschaving ver te zoeken  
en wordt de menselijkheid wel erg stevig gerelativeerd.
Kleine, menselijke drama’s lopen uit in hilarische, bitterzoete taferelen.

zaterdag 17 (uitverkocht) en zondag 18 november om 18.00u

SLACHTINGE
F U T U R  L I Q U I D E  ·  Z AT E R D A G  17  &  Z O N D A G  18  N O V .

Messcherpe  
dialogen en 
vuistharde  
humor,  
uiteraard  
in het  
West-Vlaams

tekst

Yasmina Reza
hertaling  

Marc Verkeyn
regie 

Yahya Terryn 
dramaturgie 

Annelies Vancraeynest 
spel 

Maaike Cafmeyer,  
Lien De Graeve,  
Mathias Sercu  
en Tom Ternest 
decor 

Giovani Vanhoenacker
techniek 

Bram Vandeghinste
kostuum 

Anne Demeere

F OTO © E L S C O P P E N S
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RITCS, Abattoir Fermé, kunstencentrum nona

996, 997, 998—
Het is hier zo koud.
Ik leef in een land waar de zon nooit schijnt.
Met geld en minnaars te branden maar
’k verveel mij.
Ik bid de goden om verlossing
da’s al dat ik doe: bidden
en mijn haren kammen.
—999, 1000.

Het Brusselse RITCS, Abattoir Fermé en het Mechelse kunstencentrum  
nona onderhouden al meer dan tien jaar een stevige samenwerking  
tussen school, gezelschap en kunstencentrum, waarbij talent-in-opleiding  
intensief in contact komt met de professionele praktijk. Na onder meer  
Lizzie Borden (2013) en Bakxai (2015) maken de Masterstudenten Spel  
en Podiumtechniek opnieuw een professionele voorstelling: Medusa.  
Onder begeleiding van Abattoir Fermé doorlopen ze alle stappen die  
bij het maken van een echte theaterproductie horen, inclusief een tournee  
in Vlaanderen en Nederland.

zaterdag 17 november om 21.30u

MEDUSA
F U T U R  L I Q U I D E  ·  Z AT E R D A G  17  N O V E M B E R

Mythisch wraakverhaal  
met de ultieme 

bad hairday  
tot gevolg
regie

Stef Lernous
spel

Jeff Aendenboom, 
Felix Meyer, 
Thijs Lambert, 
Hanne  
Timmermans
coproductie 

CAMPO, 
C-Mine Genk, 
d e t h e a t e r m a k e r, 
Theater Antigone

Medusa is de bekendste  
van de drie Gorgonen.  
Poseidon nam de mooie 
Medusa in de tempel  
van Athene; de woedende 
godin nam wraak door  
haar mooie haar in een  
nest kronkelende slangen  
te veranderen. Eenieder die 
Medusa in het gelaat keek,  
zou ter plaatse verstenen.

F OTO © S O F I E  JAS P E R S
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Twee verpleegsters, honderd patiënten, 
het is midden in de nacht
en de computer knettert van de werkdruk
administratie
hospitalisatie
niertransplantatie
Twee verpleegsters in volle transpiratie! 
En dat allemaal in de nacht
maar plots is het stil
en dat is verdacht.

Marlies Tack en Michaël Vandewalle  
zijn al vijf jaar de regisseurs van de sociaal-
artistieke voorstelling van Theater Antigone.  
In die jaren hebben ze ontelbare verhalen  
gehoord over hulpverlening, ziekenhuizen,  
thuisverpleging, familiehulp.  
Centraal in die gezondheidszorg staat  
“de verpleegster”, een knelpuntberoep  
waarbij mensen in nauwe schoentjes  
staan door een te hoge werkdruk en  
te veel administratieve rompslomp.  
In Met de nacht halen ze dat oude  
beroep van onder het stof voor een  
publiek vanaf acht jaar.

Met de nacht is de eerste worp van  
regisseursduo Michaël en Marlies.  
Zij brengen op Futur Liquide een  
vertoning van een halfuur.  
Het is de bedoeling dat ze Met  
de nacht later nog verder uitwerken  
tot een langere voorstelling. 

zondag 18 november om 10.00u en 12.30u

Marlies Tack en Michaël Vandewalle

MET DE NACHT
F U T U R  L I Q U I D E  ·  Z O N D A G  18  N O V E M B E R

Ode aan de  
verpleegster,  
voor kinderen  
vanaf 8 jaar
van  Marlies Tack en 
 Michaël Vandewalle
met  Yinka Kuitenbrouwer en 
 Ineke Nijssen

8+
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Kopergietery, ARSENAAL/LAZARUS

Niet iedereen wil een bedrijf leiden.
Niet iedereen wil topatleet worden.
Sommigen willen de secretaresse zijn  
die buiten blijft zitten als de deuren  
van de vergaderzaal gesloten worden,
sommigen willen met de vuilniskar mee,  
zelfs op Pasen,
sommigen willen autopsie plegen op de 
vijftienjarige jongen die op een morgen  
in januari zelfmoord pleegt en een week  
later in het water wordt gevonden.
Sommigen willen niet op tv komen,  
op de radio, in de krant.
Sommigen willen naar films kijken,  
er niet in meespelen.
Sommige mensen willen publiek zijn.
Sommige mensen willen radertjes zijn.
Niet omdat ze moeten,  
maar omdat ze dat willen.
Wat ik wilde?
Dit wilde ik.

BUZZ
F U T U R  L I Q U I D E  ·  Z O N D A G  18  N O V E M B E R

Een zoektocht van  
een jong iemand  
naar zichzelf en  
zijn plaats in  
de wereld

tekstbewerking, spel en zang  
Charlotte Vandermeersch
tekst Johan Harstad
muziek Antoon Offeciers, Karen Willems
coaching Josse De Pauw, Jan Bijvoet
scenografie en lichtontwerp Stef Stessel
techniek Jeroen Doise, Bram Geldhof,  
Korneel Moreaux, Sebastien Van Huffel
beeld Ann-Julie Vervaeke
kostuums Annelies Rasker
met de steun van Belgische Tax Shelter

Te midden van de overweldigende, desolate 
natuurpracht van de Faeröer-eilanden,  
wordt een jong iemand gevonden.  
Aangespoeld op het asfalt.

Charlotte Vandermeersch bewerkt de  
bejubelde debuutroman “Buzz Aldrin,  
waar ben je gebleven?” van de Noorse  
schrijver Johan Harstad tot een totaal- 
beleving in woord, muziek en beeld.
Een meeslepend verhaal over grote liefde  
en het verlies ervan, over groot talent en  
het niet gebruiken, over een grote wereld  
en het overzicht kwijt zijn.

zondag 18 november om 15.00u

B E E LD © SAS SAF R AS D E B R UYN
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T W E E  G R AT I S 
T H E AT E R W O R K S H O P S

Een professionele theatermaker geeft  
op zondag twee gratis workshops voor  
kinderen tussen 8 en 12 jaar oud.  
Geen traditionele theaterles, maar een halve dag 
vol doen, spelen, acteren, je amuseren. Een voorproefje op onze theaterkampen, zeg maar.

 
P R A K T I S C H

voor iedereen tussen 8 en 12 jaar
op zondag 18 november 2018 workshop 1 van 10.30u tot 12.30u 
 workshop 2 van 13.00u tot 14.45u
 6 euro (in combinatie met de voorstelling Met de nacht)
 in Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk

KUNSTENDAG  
VOOR  
KINDEREN

F U T U R  L I Q U I D E  ·  Z O N D A G  18  N O V E M B E R

Hou zondag 18 november vrij, want dan is het in heel 
Vlaanderen en Brussel Kunstendag voor Kinderen. 

Je maakt die dag kennis met allerlei 
soorten kunst: muziek, beeldende 
kunst, theater of architectuur.  
En zoals de voorbije jaren organi-
seren we ook bij Theater Antigone 
een leuke dag vol activiteiten op 
kindermaat. Voor de vroege vogels 
voorzien we trouwens koffie of  
thee met heerlijke ontbijtkoeken  
en een stuk fruit. 

T H E AT E R - 
V O O R S T E L L I N G 
M E T  D E  N A C H T
De deelnemers van de 
theaterworkshops kijken eerst 
samen naar Met de nacht.  
Dat is een familievoorstelling 
vanaf 8 jaar over het knel-
puntberoep van deze tijd:  
de verpleegster. Ook als je  
niet deelneemt aan de 
workshops van Kunstendag  
voor Kinderen kan je ernaartoe. 
Lees er alles over op blz. 10.

W O R K S H O P 
A F F I C H E  O N T W E R P E N 
met onze huistekenaar Nicolas Marichal
De eigenzinnige tekeningen in de brochures  
en op de affiches van ons theaterhuis zijn van  
de hand van Nicolas Marichal.  
Op Futur Liquide leert onze huistekenaar  
ook jou graag de knepen van het vak. Tijdens  
deze gezellige zondagvoormiddag leer je in  
een workshop van 2 uren een affiche maken  
met tekening en tekst. Een perfecte activiteit  
om als ouder met je kind te komen doen,  
maar je kan ook individueel deelnemen.
voor alle leeftijden
op zondag 18 november 2018 
van 10.00u tot 12.00u
7 euro per deelnemer
in Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk
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LAZARUS

Het systeem heeft je leven in beslag genomen.  
Dat is heel vervelend, zeker als je van je leven afhankelijk bent.  
Het systeem kan allerlei redenen hebben om een leven in beslag te nemen.

• Je leven legt een te groot beslag op het systeem, waardoor  
het systeem als zodanig niet goed meer functioneert.

• Het systeem herkent je leven niet als zodanig.
• Het systeem is niet compatibel met de manier  

waarop je jouw leven leidt.  

Een inbeslagname is niet altijd terecht. Het systeem is niet waterdicht.  
Het is verstandig om daar niet te lang bij stil te staan, in het belang  
van een goed functionerend systeem.  

In Rompslomp onderzoeken we de menselijke noodzaak om regels  
te creëren en de nog menselijkere noodzaak om aan die regels te ontsnappen.

En dat systeem, zit dat niet vooral in je hoofd?

In Theater Antigone op vrijdag 30 november (uitverkocht) om 20.15u. 
Gratis inleiding om 19.45u

ROMPSLOMP
Geregeld 
krijgen we  
het niet  
geregeld

tekst

Marcel Osterop
spel

Günther Lesage,  
Joris Van den Brande, 
Ryszard Turbiasz,  
Noa Pylyser en  
Sietse Remmers
kostuum

Karen De Wolf
productie

ARSENAAL/ 
LAZARUS

F OTO © G UY KO K K E N
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De Kolonie & HERMESensemble

Life’s a bitch. Niemand wordt geboren  
voor z’n plezier. Of per ongeluk.  
Allemaal komen we hier iets doen,  
iets leren. Toch lijkt het soms alsof anderen louter geboren zijn om plezier  
te maken en geluk te hebben. Zeker wanneer het gaat om de welvarenden van  
deze wereld. De geprivilegieerden. Mevrouw Bob komt je de ogen openen.

Tania Van der Sanden speelt Mevrouw Bob, een erg succesvolle zakenvrouw.  
Tot een ongeneeslijke ziekte zich acuut manifesteert. 

Artist-in-residence bij De Kolonie,  
Peter De Graef,  schrijft een nieuwe  
tekst voor topactrice Tania Van der  
Sanden, die niet enkel bekend is van  
haar werk voor televisie (Vaneigens,  
In de Gloria, Het Eiland, De Ronde),  
maar ook al decennialang een vaste  
waarde is in het Vlaamse theater.  
Voor Theater Antigone speelde ze  
onder andere mee in Nachtasiel (2017),  
Tribunaal (2015) en Lange dagreis  
naar de nacht (2013).

In Theater Antigone
op vrijdag 7 december om 20.15u
gratis inleiding om 19.45u

MEVROUW 
BOB
Tania Van der Sanden  
duikt in de herinneringen  
van de staalharde  
Mevrouw Bob op de  
mijmerende muziek  
van Bo Spaenc

spel Tania Van der Sanden
compositie, muziektheatrale regie en 

livemuziek Bo Spaenc
altviool Marc Tooten
tekst Peter De Graef
spelcoach Sam Bogaerts
assistentie Peggy De Landtsheer
vorm & licht Mark Van Denesse
kostuums Chris Snik
additionele compositie

 Mathias Coppens
techniek Dries Bellinkx
met de steun van

 CC Berchem en 
 Belgische Tax Shelter
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… hebben we drie opleidingen te gast voor ons theaterfestival Futur Liquide. 
Theaterstudenten van RITCS Brussel tonen hun talent op de scène tijdens  
gratis toonmomenten. Ondertussen bruist het ook achter de schermen:  
de handige harry’s van de opleiding Assistent Podiumtechnicus van Track zorgen  
dat alles technisch op wieltjes loopt. Met de studenten van de opleiding 
Communicatiemanagement van Howest vormen we een jongerenredactie.  
Zij houden je het hele weekend op de hoogte van het festival met onder meer  
video’s, recensies en interviews.

… organiseerden we tijdens  
onze nieuwe voorstelling  
Woestzoeker een 

 Pop-up 
 Deelfabriek. 
 Een wat? Vier dagen lang  

zamelden we samen met  
Wijkcentrum Noord spullen  
in zoals kinderkledij en  
speelgoed, voor gezinnen die het moeilijker hebben. De actie paste volledig  
in het thema van Woestzoeker: kinderarmoede. In de Deelfabriek in Kortrijk  
is iedereen trouwens welkom om spullen te ruilen. #deeleconomie

… is de cast van 

 Nachtasiel 
 opnieuw neergestreken  

in Theater Antigone.  
De 14 acteurs repeteren  
een paar dagen voor  
de herneming van die 
voorstelling. We spelen  
eerst twee keer in Theater 
Antigone en trekken dan  
naar Théâtre National  
in Brussel voor nog  
zes voorstellingen.

… staan twaalf  
jongeren van  
17 en 18 jaar  
te popelen om erin te vliegen tijdens ons

 herfstvakantiekamp. 
 Een hele week lang leren ze improviseren  

en acteren onder begeleiding van  
regisseur Hannes Reckelbus.

… zijn onze woestzoekers op tournee  
vertrokken. Sophie Warnant,  
Dries Notelteirs, Keimpe De Jong en  
Arend Niks spelen nog tot 8 maart  
in verschillende theaterzalen in  
Vlaanderen en Nederland. Heb jij Woestzoeker  
nog niet gezien? Kijk op www.antigone.be voor een overzicht  
van alle speeldata en locaties.



vormgeving: 
Dooreman
tekeningen: 
Nicolas Marichal
v.u.: Jos Verbist 
Rekollettenstraat 20-22 
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


