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Wat zou je doen als je volledig jezelf mocht zijn,  
zonder oordeel van anderen?

Studio Shehrazade in de pers

Vrank en vrij tonen Al  
Timimi en Ocloo een  
bonte waaier aan queer 
uitingen: mensen die  
ruimte opeisen voor zich- 
zelf, ongeacht hun kleur, 
gender, seksualiteit en  
de politieke situatie  
waarin ze leven. Geen  
taboe of discipline is de  
twee te veel. Hun choreo- 
grafie houdt het midden 
tussen een paringsdans  
en een marteling.
Filip Tielens in De Standaard

“Homoseksualiteit wordt om  
zo veel verschillende factoren  
als problematisch gezien. Overal 
ter wereld worden jongens van 
alle geaardheden in posities 
gedwongen waarin ze niet 
kwetsbaar mogen zijn,” vertelt 
Al Timimi. “We vertrekken van 
boosheid en verontwaardiging, 
maar worden niet pamflet-
tistisch. We zijn twee hetero’s 
die vanuit een urgentie willen 
duidelijk maken hoe diep voor-
oordelen rond mannelijkheid 
zijn ingesleten.”
Ciska Hoet in De Morgen

In Studio Shehrazade 
volgen de scènes en kos-
tuumwissels elkaar snel op 
en in de dialogen wordt  
er kort op de bal gespeeld. 
Dat resulteert in een 
spitsvondige en up-tempo 
voorstelling. De twee 
mannen vormen bovenal 
een sympathiek en uiter-
mate innemend duo dat  
het publiek weet te ver-
leiden met charmante 
grapjes en een associatieve 
verbeelding. 
Elke Huybrechts in Etcetera



 

Stel dat er een zwart gat is waar we ons kunnen onttrekken aan het alziend oog  
van de publieke opinie, van de maatschappij en haar moraal. Stel dat we ongeremd  
onszelf kunnen zijn, vrij van uniformen, codes en predestinatie. Vrij om te zijn, om  
lief te hebben, om de significant other daadwerkelijk te ontmoeten. Studio Shehrazade  
is zo’n plek. Daar vinden twee mannen van Ghanese en Irakese afkomst elkaar. Daar 
sneuvelen de taboes die hen weerhielden. What happens in the Box, stays in the Box. 

De acteurs/dansers sarren de begrenzing van hun vrijheid. Hoe beangstigend zijn  
hun wildste dromen, hoe diep is hun verlangen nu dat tastbaar wordt? Hoe ver of  
hoe dichtbij geraken ze bij de ander? En hoe groot is de druk van de buitenwereld  
die hen opwacht en de angst voor de geliefde ander?

Studio Shehrazade is een dans/theatervoor- 
stelling, geïnspireerd op het werk van fotograaf 
Hashem El Madani. Hij runde een discrete foto- 
studio in Beirut, waar mensen hun ware aard  
en geheime fantasieën in beeld lieten brengen.  
For their eyes only. 
Studio Shehrazade tast de grenzen af van de  
perceptie die sommige culturen hebben op  
homo seksualiteit en stelt de fobie en daaruit  
volgende (gruwel)daden aan de kaak.  
De voorstelling legt de issues bloot die we  
hebben met genderdifferentiatie, zonder  
in stereotypen te vervallen. 

STUDIO 
SHEHRAZADE

Kloppend Hert, ARSENAAL/LAZARUS

In Theater Antigone 
maandag 29 en  
dinsdag 30 april  
om 20.15u.
Tickets: 13 euro (10 euro 
kortingstarief, UiTpas  
met kansentarief geldig)

Een halfuur voor de 
voorstelling kan je naar  
een gratis inleiding.

van en met

Haider Al Timimi,  
Gorges Ocloo
choreografie 

Georgina Del  
Carmen Theunissen 
coproductie 

Vooruit,  
C-TAKT Genk
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Grote families, kleine families,
dikke families, dunne families, 
dansende of zwijgende families,
gierige of kindergeld families.
Overal ter wereld zitten mensen wel eens aan tafel met familie. 
Een huwelijk, een verjaardag of een jubileumviering.
Een koffietafel of een spontaan  
zondagmiddagbezoek.
Voor de één is het een kwelling,
voor de andere de parade van het jaar 
en voor nog een ander  
blijft het bij een fantasie. 

Eén ding staat vast: 
we komen allemaal ergens vandaan.
Elk van ons heeft een stamboom.
Elk van ons heeft roots.
Waar liggen onze wortels ? 
Kunnen we ze verplanten?
En hoe vaak kunnen we ze vertakken  
zonder vernesteld te raken?

Theater Antigone en De Bolster

regie 

Michaël Vandewalle en 
Silke Thorrez

spel 

Behzad Saidi, Bieke Callens, Catherine 
Vanpoucke, Charlotte Vandierendonck, 
Cindy Christiaens, Els Deprez, Evelyne 
Pattyn, Geert Defoort, Janne Lamoral, 
Jarne Van Vooren, Jean Pierre Coorevits, 
Jens Soenen, Jolien Devos, Kayleigh 
Spriet, Leen Glorieux, Leentje Callens, 
Liliane Calland, Lora Pattyn, Maarten 
Degezelle, Marijn Noppe, Melanie 
Verbeke, Michiel Debel, Mohammad 
Jawed, Nick Speybrouck, Pascal Hauspy, 
Patrick Deryckere, Paul Breye, Regine 
Mores, René Frère, Daan Frère,  
Rina Kurniawan, Rita Vanhaecke,  
Ruth Goethals, Saibel Libeer, Sam 
Slambrouck, Sonja Geldof, Suzanne 
Deryckere, Wouter Nollet, Zoë Nuitten, 
Jan Buyltinck, Tania Coppens, Fien Van 
West, Bianca De Smul, Sylvia Vanyzere
livemuziek 

Anneleen Boehme
begeleiding

Henk Bourgeois

Een extra  
(familie)feestelijke, 
twintigste  
sociaal-artistieke  
voorstelling

In Theater Antigone 
donderdag 9, vrijdag 10, zaterdag 11,  
vrijdag 17, zaterdag 18, donderdag 23,  
vrijdag 24, zaterdag 25 mei om 20.15u.
zondag 19 mei om 15.00u.
Tickets: 5 euro (UiTpas-tarief geldig)



Omdat ons sociaal-artistiek project aan zijn 20ste editie  
toe is, blikken we terug met mensen die mee in de 
avontuurlijke kinderschoenen stonden, vandaag hun 
schouders onder het project zetten en dat ondertussen 
geprofessionaliseerde veld onderzoeken.

DE AVONTUURLIJKE JAREN  
OP BRAAKLIGGEND TERREIN

In Theater Antigone tref je niet zelden buurtbewoners en  
vrijwilligers. De hele plek stut Jos Verbists visie dat een theaterhuis  
met z’n beide voeten in de realiteit moet staan.

Vanuit dezelfde overtuiging startte de 
artistiek leider 20 jaar geleden de sociaal-
artistieke werking. Niet enkel om theater 
te ontsluiten voor mensen die moeilijk 
met cultuur in contact kwamen, maar  
ook om mensen via theater ertoe aan  
te zetten samen te werken. Mensen 
medeplichtig maken aan een verhaal,  
dat is de grote inzet. 

In Geert Six vond Jos de eerste geknipte 
regisseur, een man die de taal sprak en  
de stad kende. Onder meer dankzij het 

stadsproject In Donkere Dagen van de 
Schouwburg zag op de vervallen site van 
de Vetexfabriek de eerste sociaal-artistieke 
voorstelling ça va? het licht. 
De verlaten fabriek is tekenend voor het 
pionierswerk dat Theater Antigone 
verrichte. In Gent was er wel Vuile Mong 
en er gebeurde het een en ander in 
Frankrijk, maar het sociaal-artistieke  
veld was verder nog braakliggend terrein. 
Bovendien dwong het nomadische be-
staan van Theater Antigone, dat pas in 
2001 een vaste stek vond op Overleie,  
het gezelschap om op locatie theater  
te maken.

In ça va? acteerden de bewoners uit  
de buurt rond Veemarkt en de wijk de 
Venning. Jos herinnert zich hoe de arme 
inwoners wat beduusd achter bleven na 
het sluiten van de fabriek. Mensen werden 
verplaatst naar de sociale woningen op  
de Venning en in de Stasegemsestraat 
vestigde een niet onaardig deel nieuw-
komers zich. Heel wat mensen voelden 
zich er sociaal uitgesloten.

ca va? in de Vetexfabriek



Ook sociaal begeleider Henk Bourgeois 
herinnert zich die beginjaren nog goed  
en hoe enggeestig sommige reacties van 
stadsgenoten op het project waren.  
Ze bezagen de deelnemers als sukkelaars 
en het podium als een rariteitenkabinet. 
Vandaag hoeft gelukkig niemand nog  
van de artistieke kwaliteit overtuigd te 
worden.

Zelf nam Henk als creatieve snaak  
deel aan de eerste vijf sociaal-artistieke 
voor stellingen van Theater Antigone.  
Het werden avontuurlijke jaren waarin  
al zijn vrije tijd opging aan theater en  
de repetities plaatsvonden in bouw - 
vallige panden waar het soms binnen-
sneeuwde.

HIER KAN IEDEREEN  
IETS VINDEN Ondertussen werkt Henk 

Bourgeois al zo’n 5 jaar mee  
aan het sociaal-artistiek project  
als sociaal begeleider.

Wat houdt die rol precies in?
“Ik ben er altijd voor de groep. Ik ver-
welkom iedereen en de wat onzekere 
mensen stel ik op hun gemak. Het hele 
project lang ben ik het aanspreekpunt 
zodat de regisseurs zich vooral op het 
artistieke luik kunnen richten.”

Het is jouw taak ervoor te zorgen dat 
iedereen zich hier op zijn plaats voelt?
“Alle deelnemers nemen deel aan het 
project omdat ze hier iets kunnen vinden. 
Voor de ene is dat gezelschap, anderen 
hebben artistieke drijfveren. Ik observeer 
de groep en grijp zo weinig mogelijk in. 

Henk Bourgeois (rechts) in  
de derde sociaal-artistieke  

voorstelling Flandriens



Na 4 maanden hard werken komt het 
hoogtepunt met de uiteindelijke voor-
stellingsreeks en dan is het voorbij.  
Vanuit de groep kwam daarom het 
initiatief om iedere maand een activiteit  
te organiseren. Henk is altijd aanwezig  
bij die bijeenkomsten. Een groepje nodigt 
zijn medespelers uit om te picknicken,  
een fietstocht te maken of naar een andere 
voorstelling te gaan kijken. “We willen  
de deelnemers duidelijk maken dat zij  
het hele jaar welkom zijn bij Theater 
Antigone, dat zij deel uitmaken van  

het huis,” vertelt sociaal begeleider Henk 
Bourgeois. “Maar misschien is het nog 
belangrijker dat zij elkaar ook buiten  
het theater ontmoeten en dat er 
vriendschappen ontstaan.” 
 
Dat hecht sociaal weefsel is ook het 
resultaat van de vruchtbare samen-
werkingen die Antigone altijd met 
organisaties uit de sociale sector aangaat. 
Een belangrijke partner is De Bolster,  
die de sociale uitsluiting van psychisch 
kwetsbare mensen tegengaat.

Merk ik problemen op, hou ik mij toch  
op de achtergrond. Misschien klinkt dat 
wat raar, maar de voorstelling vormt het 
gemeenschappelijke doel dat hen bindt. 
Dat engagement dwingt hen om samen te 
werken én samen problemen op te lossen.”

En iedereen heeft zo zijn problemen.
“We richten ons op mensen die kwetsbaar 
in de wereld staan. Maar dat lees je niet 
van hun gezicht. Wij dragen allemaal ons 
rugzakje met kopzorgen. Daarom is het 
belangrijk om met een diverse groep te 
werken. Iedereen heeft een eigen kijk op 
de wereld. We moeten juist wat opsteken 
van elkaars uiteenlopende zienswijzen. 
Dan gaan we misschien de wereld zien 
zoals we haar nog nooit hadden be- 
keken. Daarvoor moeten we een veilige 
omgeving creëren waar er wederzijds 
respect heerst en de deelnemers de  
kans krijgen om te groeien.”

ALTIJD WELKOM

Na de repetitie gaan deelnemers  
vaak samen nog een pint pakken.  
Henk vergezelt hen zelden. 
“Dat is hún ding. Er wordt over de repe-
tities gesproken en wat stoom afgeblazen. 
Dat is het mooie aan theater, dat je er zo 
moet in opgaan. Voor sommige mensen 
betekent dat allemaal heel veel. Zonder 
het sociaal-artistiek project zouden ze 
gewoon dag in, dag uit thuis zitten.”
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Zingeving, zo noemt Jan Geers de impact 
van sociaal-artistieke projecten. De 
theatermaker verricht een doctoraats-
onderzoek over dat specifieke veld. Al 
voegt hij er onmiddellijk aan toe dat de 
vraag naar het effect van dergelijke pro-
jecten zeer complex is. Sowieso moet je 
een woord als impact nuanceren. Die 
definieer je niet in economische termen. 

Het is ook niet zo dat een sociaal-artistiek 
project mensen weer gaat activeren, maar 
Jan stelt zich wel de vraag in hoeverre dat 
gemeenschapsvormend kan zijn. Door 
samen een verhaal te vertellen en naar een 
artistiek doel toe te werken ontstaat een 
hechte groep. Het artistieke is dus ook 
altijd sociaal. Jan merkt daarbij op dat 
zo’n onderzoek overigens ook iets vertelt 
over de gemeenschap zelf.

Jan benadrukt dat de methodiek binnen 
sociaal-artistieke projecten cruciaal is. 
Tijdens zo’n project mag je geen oordeel 

JE EIGEN RIJKE IK
Voor de directeur van De Bolster Rita 
Wietendaele kadert de samenwerking 
binnen de herstelgedachte waaruit ze  
hun cliënten helpen. Ze vertrekken vanuit 
de vraag wat mensen kunnen en kennen 
en zetten daarop in. Zo doen deelnemers 
tijdens het project dingen waarvan zij 
nooit hadden gedacht dat ze dat nog 
zouden kunnen.

De samenwerking appelleert ook aan 
andere belangrijke pijlers uit hun 
werking: er wordt een beroep gedaan  
op de motivatie van de deelnemers  

omdat de repetities moeite en tijd vragen. 
Ook de groep waarin cliënten worden 
opgenomen, is van een enorm belang. 
Psychisch kwetsbare mensen worden in 
onze samenleving makkelijk uitge-
rangeerd. Dankzij die groep kunnen ze 
weer een rol spelen in de maatschappij. 
Tegelijkertijd herwinnen ze hun identiteit 
omdat ze zichzelf opnieuw definiëren  
door hun functie als acteur. Het hele 
proces betekent bovendien heel veel voor 
hun zelfwaardering, want mensen kopen 
een ticket voor de voorstelling en komen 
naar hen kijken.

DE GROEP GEEFT JE ZIN
over de deelnemers vellen. Dat is 
belangrijk om het soms negatieve beeld 
van hen te doorbreken dat bestaat in de 
samenleving. 

Dankzij de feedback die ze dan gedurende 
de samenwerking krijgen, groeit hun 
gevoel van waardering. Je geeft hen een 
stem. Dat bezorgt mensen een enorme 
boost en het geeft hen weer zin in het 
leven. Of, anders gezegd, empowerment. 
Als gemeenschap kan je daar trouwens 
heel wat van leren.

Als voorbeeld haalt Jan Romain aan, een 
vaste waarde binnen Theater Antigone.
Door het sociaal-artistiek project doet hij 
nu vrijwilligerswerk als zaalwachter. Zo 
raakte hij ook bij andere projecten 
betrokken. Zulke evoluties zorgen er 
uiteindelijk voor dat het publiek zich gaat 
vermengen. Die bijzondere verwevenheid 
van kunst en de maatschappij is in het 
DNA van Theater Antigone gekropen.



Michaël 
Een vereiste kwaliteit van mijn sparringpartner houdt in 
dat we samen een stevig potje kunnen zagen. We moeten 
ook snel van gedachten kunnen wisselen, ook al staan we 
dan onder de ogen van de hele groep wat te smoezen.  
Dat zijn belangrijke momenten waarop onze neuzen in 
dezelfde richting staan. Het is ook leuk dat Silke een an-
dere achtergrond heeft en meer vanuit spelen en muziek 
werkt. Verder vind ik veel geduld hebben belangrijk.  
En je moet zeker mensen graag kunnen zien. Tot slot  
is het fijn dat Silke een vrouw is. Sommige deelnemers 
gaan nu eenmaal vlugger bij een vrouw hun hart luchten 
of laten zich makkelijker door haar in de ziel kijken.

JE MOET 
MENSEN 
GRAAG 
KUNNEN 
ZIEN

Voor de zesde keer  
regisseert Michaël  
Vandewalle het project.  
Aan zijn zijde schaart  
voor het eerst Silke  
Thorrez zich. Wat  
verwachten zij van  
elkaar tijdens deze  
samenwerking?

Silke  
Ik verwacht dat ik van  
Michaël veel zal leren.  
Ik wil me niet achter  
dat leerproces verschuilen,  
maar ook zelf mijn ver-
antwoordelijkheid nemen.  
De eerste momenten voor  
de groep waren, zoals  
verwacht, wel spannend,  
maar die spanning ging  
ik met mijn enthousiasme  
te lijf.
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Combineer Coupe familiale met een FAMILIEDINER

Familieklassiekers op het menu
donderdag  9/05 stoofvlees met verse frietjes en salade 
vrijdag  10/05 karnemelkstampers met jonge kaas en gekookt eitje
vrijdag  17/05 koninginnenhapje met aardappelpuree 
donderdag  23/05  koude vlees- en visschotel 
vrijdag  24/05  rundstong in madeirasaus met kroketjes

De koks van VORK voorzien ook telkens een lekkere, vegetarische maaltijd. 

En de prijs?
Voor een combiticket VORK-diner + Coupe familiale betaal je 14 euro (ipv 19 euro). 

Er is ook een kansentarief van 8 euro met UiTpas. Voor mensen met  
een leefloon OCMW Kortrijk of in collectieve schuldenregeling of met 
ontoereikende middelen na onderzoek is er een tarief van 3 euro.

Oké, ik kom!
reservatie Reserveer je plaats(en) op www.antigone.be 
betaling Je betaalt de avond zelf in VORK.
timing Er is genoeg tijd voorzien om rustig te kunnen eten.  

Je bent welkom in VORK om 18.00u., rond 19.30u. kan je vertrekken  
naar Theater Antigone en Coupe familiale begint om 20.15u.

locatie VORK ligt in de Doorniksestraat 60, 8500 Kortrijk, vlakbij het station.  
Van daaruit is het een kwartier wandelen naar Theater Antigone.

VORK is een restaurant in Kortrijk  
dat mensen opleidt tot hulpkelner  
of keukenmedewerker. Met de hulp  
van die cursisten serveert VORK  
een gezonde en betaalbare dagschotel  
gemaakt met eerlijke producten  
waarvoor ze samenwerken met  
Food Act en lokale handelaars.

Voor de 20ste verjaardag van ons sociaal-artistiek project organiseren we 
op vijf avonden een bijzonder familiediner in VORK, dat je kan combineren 
met de voorstelling in Theater Antigone. En dat alles voor een voordelige prijs. 

Marijn Noppe neemt voor de vierde keer  
deel aan het sociaal-artistiek project én  
volgde vorig jaar de opleiding tot  
keukenmedewerker bij VORK. 
“Ik vond het geweldig om met eten bezig  
te zijn en mensen gelukkig te maken.  
In de opleiding kreeg ik heel wat essentiële  
zaken onder de knie zoals de verschillende  
snijtechnieken of het dresseren van borden  
en de mise-en-place. Mijn stage is achter  
de rug nu en ik kijk uit naar een fijne werkgever.  
Ondertussen repeteer ik volop mee voor  
Coupe familiale. De andere deelnemers zijn  
zelfs een beetje familie geworden en elke  
repetitie heeft wel een verrassing in petto.”





BANZAÏ
RITCS, Theater Antigone, d e t h e a t e r m a k e r

“Ik wens u 
tienduizend 
levens toe.” Dat betekent Banzaï in het Chinees. 

Theatermaker Gökhan Girginol raaktwe gefascineerd  
door de leefwereld van jongeren tijdens workshops  
in verschillende scholen in en rond Genk. 

Wat bezielt hen? Wat drijft hen? Wat speelt er in hun hoofden?  
Wat zijn hun verwachtingen? Waarop hopen zij? Hebben ze hoop?  
Wat zijn hun teleurstellingen?  
Waarom loopt het soms fout?  
En is dat dan onomkeerbaar?  
Onherroepelijk?

Aan de hand van gesprekken en  
interviews met opvoeders, leraren  
en jongeren van verschillende  
afkomst kwam Banzaï tot stand.  
Niet alleen de pijnlijke, maar  
zeker ook de positieve verhalen  
krijgen een plek op de scène.  
Gökhan maakt Banzaï in nauwe  
samenwerking met Theater  
Antigone en Jos Verbist en werkt  
samen met nieuw acteertalent  
van RITCS Brussel.

Wat zijn de 
verwachtingen en 
teleurstellingen van  
onze jongeren?

regie 

Gökhan Girginol
spel  

Leonie Buysse, 
Gilles Van Hecke, 
Emma De Poot, 
Hussein Mahdi al-Khalidi
coaching

Jos Verbist

In Theater Antigone 
donderdag 13 en 
vrijdag 14 juni om 20.15u.
Tickets: 8 euro
Een halfuur voor de voorstelling  
kan je naar een gratis inleiding.

Problemen als materiaal, niet als last
Gökhan Girginol veroverde Vlaanderen in de televisiereeks  
Spitsbroeders. Eerder maakte hij de voorstelling Robin Hassan  
Hood en onlangs gooide hij in Nederland hoge ogen als acteur  
in de voorstelling ASSAD. Dit seizoen creëert hij Banzaï, een  
voorstelling die — niet geheel onverwacht — over jongeren gaat.

Nog voor hij aan het RITCS startte, scharrelde Gökhan al jonge  
gasten bijeen in zijn thuisstad Genk om creatief aan de slag te gaan  
met hen en voorstellingen te maken. In Brussel stond hij dan weer  



mee aan de wieg van TransfoCollect. Die theaterwerkplaats doorloopt  
een zoektocht naar brede en nieuwe uitdrukkingsvormen met Brusselse 
jongeren die minder gemakkelijk met kunst in aanraking komen.

Jongeren, en ook hun problemen, hebben Gökhan dus altijd geïnteresseerd. 
Hij streeft ernaar om die problemen als materiaal te gebruiken in zijn 
projecten en niet langer als last. Voor Banzaï verdiept Gökhan zich in de 
wereld van jeugdinstellingen. Samen met Jos Verbist gaat hij in gesprek  
met verschillende instellingen en andere professionele actoren uit de 
zorgsector. Onder andere uit de interviews die Gökhan van de jongeren 
afneemt, zal hij tekstmateriaal voor de voorstelling destilleren dat  
schrijfster Chris Van Camp onder handen zal nemen. De kunstenares  
Lize Verlooy bouwt dan weer met Gökhan aan een installatie die de 
beklemmende wereld van de jongeren in de zaal tot leven moet brengen.

Op het podium zelf regisseert Gökhan de jongste lichting acteurs van  
het RITCS. Die frisse spelers wil hij uitdagen en de kans geven op een  
andere manier dan hun vertrouwde spelwijze de planken te betreden.  
Via onderzoek en observaties hoopt hij hen in de leefwereld van  
de jongeren te betrekken en uit hun comfortzone te halen.



… zijn we volop bezig met de samenstelling van ons 

 nieuwe theaterseizoen. 
 We gieten het hele programma in een brochure  

die je vanaf de tweede helft van mei in je brievenbus vindt.  
Al een kleine tip voor  
wie niet kan wachten:  
we gaan op 10 oktober  
in première met onze nieuwe  
jongerenvoorstelling Toendra  
en op 16 januari is het de  
beurt aan Métisse, een stuk  
dat we maken met Action  
Zoo Humain.

… schotelen we dat nieuwe seizoen  
al voor aan geïnteresseerde scholen en  
leerkrachten op dinsdagavond 30 april.  
Dan is er een infoavond waarin je alles  
verneemt over de schoolvoorstellingen  
van ons nieuwe theaterseizoen  
en waarop je je klas al meteen  
kan inschrijven.  
Sta jij zelf in het onderwijs 

 en wil je er graag bij zijn?  
Inschrijven kan via liesbeth@antigone.be

… hadden we de voorbije weken en maanden heel wat jong geweld  
in huis. In het ABC theaterproject kwamen meer dan dertig  
kinderen uit de buurt wekelijks langs om theaterworkshops  
te volgen rond het verhaal van “De blauwe vogel”. 
We hadden daarna bijna  
dertig woeste zoekers van  
8 tot 10 jaar in onze zaal die  
een krokusworkshop volgden  
met acteur Dries Notelteirs. 
En tijdens ROOTS19 kregen  
we zo’n 180 OKAN-jongeren  
over de vloer die kwamen  
proeven van acteren en  
improviseren. Zij toonden  
het resultaat van die work- 
shops op 29 maart in  
Kunstencentrum Buda.

… is de laatste workshopreeks van ons 

jongerenproject 
 bezig in De Spil in Roeselare.  

Theatermaker David Dermez  
stelt daarna een groep jongeren  
samen met wie hij vanaf augustus  
zal werken aan onze nieuwe  
jongerenvoorstelling Toendra. 



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. 


