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Aurelie Di Marino, Benjamin Op De  
Beeck, David Dermez, Lotte Diependaele  
en Tomas Pevenage gaan aan de slag met  
dat gegeven. Ze bricoleren zich met veel  
humor een weg door de gekte die we niet  
meer zien. Ze tasten de normen van de  
waanzin af. En de waanzin van die normen.  
In absurde situaties leggen ze de gekheid  
van hun eigen normaliteit bloot.

Cerebriraptor is de eerste voorstelling in het labo voor 
jong werk dat Theater Antigone, De Grote  
Post, C-TAKT en d e t h e a t e r m a k e r   
organiseren. Daarin geven we jonge 
theatermakers de tijd en de middelen om aan hun voorstelling te werken.  

CEREBRIRAPTOR
Theater Antigone, De Grote Post, C-TAKT, d e t h e a t e r m a k e r

Onuitputtelijke informatiestromen,  
ontelbare apps en evenveel meningen  
gestuurd door mysterieuze algoritmes.  
Neemt artificiële intelligentie onze  
beslissingen over? Kiezen we ervoor om  
onze individuele vrijheid op te geven?  
Groeit de afstand tussen de mensen? Of  
kunnen we beter het hele idee van onderling  
contact herdefiniëren? Zijn we ons bewust  
van wat we allemaal binnenkrijgen?

regie Aurelie Di Marino
spel David Dermez 
 Lotte Diependaele 
 Benjamin Op de Beeck 
 Tomas Pevenage
lichtontwerp

 Maarten Thorrez
geluidsontwerp 

 Niels Vanherpe
scenografie

 Sven Roofthooft
kostuums

 Anne-Catherine Kunz

In Theater Antigone op donderdag 10,  
 vrijdag 11,  
 zaterdag 12 en  
 zondag 13 januari  
 om 20.15u, telkens met een  
 gratis inleiding om 19.45u 

en op  donderdag 17 januari  
 om 14.00u (schoolvoorstelling 

 toegankelijk voor publiek)



Als inspiratiebron voor de voor-
stelling Cerebriraptor is er de  
tekst die psycholoog Erik Thys 
schreef over een gelijknamig  
wezen dat opduikt in het werk  
van de kunstenaar Ronny Delrue.

DE MENS 
SLOEG EENS 
EEN BANAAN 
UIT EEN 
BOOM



“Die overvloed aan informatiebronnen en de 
afstomping zijn belangrijke vertrekpunten 
voor de voorstelling,” vertelt de jonge theater-
maker Aurelie Di Marino. Aurelie wijst ons 
niet beschuldigend met het vingertje. “De 
postmoderne technologische innovaties brach-
ten een vorm van comfort en in een mum van 
tijd groeide er in onze dagdagelijkse bezig-
heden een noodzaak voor het gebruiken van 
die toestellen. Inmiddels heeft de postmo-
derne elektronische apparatuur echter een 
dwangmatige aantrekkingskracht op ons.  
Tegenover dat comfort staat echter het feit  
dat we ons compleet blootgeven aan techno-
logiereuzen die serieus verdienen aan de  
identiteit die we prijsgeven en de persoonlijke 
data die we uploaden.”

Hoe complex is het informatietijdperk waarin 
we leven? Dat is het kluwen van spinnenweb-
ben waarin ‘de Cerebriraptor’ ons gevangen 
houdt. “De modderstroom aan informatie 
stompt ons af en maakt ons zelfs kritiekloos. 
Bovendien doen we ons aan die informatie  
tegoed via allerlei technologieën die het on-
derling contact grondig hebben veranderd.” 
Die veranderingen onderzoekt Aurelie in  
Cerebriraptor. Ze haalt de filosoof Marshall 
McLuhan aan die stelt dat elk medium een 

verlengstuk is van ons lichaam. Als voorbeeld 
geeft ze de mensaap die op een dag niet langer 
in een boom klauterde om een banaan te pluk-
ken. Hij realiseerde zich dat hij het stuk fruit 
eenvoudigweg met een stok uit die boom kon 
slaan. Een simpel inzicht dat echter ook een 
verlies van contact (met de boom) in zijn leven 
bracht. “Al die ‘verlengstukken van ons lijf ’ 
maken het leven voor ons makkelijker, maar 
ook afstandelijker en complexer. Dat beperkt 
zich niet tot onze onderlinge relaties, ook de 
relatie tot ons eigen lichaam is minder evident 
geworden. Hoe moeilijk is het dus de dag van 
vandaag om mens te zijn en hoe gaan we  
daarmee om? Die vragen stellen we ons.”

Zelfs het theatermaken wordt er minder  
evident door. Hun eigen surfgedrag is deel  
van het materiaal voor de voorstelling en na 
twee weken samenzitten met de makersploeg 
houdt Aurelie amper het overzicht. Nog nooit 
had ze al zo vroeg in het maakproces last van 
een overload aan informatie. Zo ervaren de 
makers zelf de concentratiestoornis die ze  
onderzoeken. “In de diepte gaan wordt moei-
lijker,” voegt Aurelie daaraan toe. “We kunnen 
ons alsmaar minder lang concentreren. Wordt 
het tijd dat we de diepte, die verticale kijk op 
de wereld opgeven en leren opzij kijken?  

Op het eerste gezicht ziet de Cerebriraptor er vrij onschuldig uit. Het is een bolrond  
diertje met spillepoten, dat misschien nog het best te omschrijven valt als een  
schriele teek. Pas als het wezentje zich over zijn prooi buigt besef je dat het menens is.  
Het strekt zijn stokkepootjes het liefst naar het menselijke hoofd om zich onder die  
schedelpan aan de geest tegoed te doen. Op die manier vervuilt de Cerebriraptor  
de gedachten en gevoelens van zijn menselijke gastheer. Een parasiet dus.

Een van de ergste soort, want de gevolgen zijn niet mals. Wie door de Cerebriraptor wordt  
bezocht, aldus Thys, lijdt aan een geestelijke afstomping en intellectuele achteruitgang.

Waar houdt het diertje zich op? De parasiet gedijt het best in allerhande media:  
pers, tv, radio en vooral het internet.

Grootste contactrisisco? De caleidoscoop waarin we ons vandaag bevinden:  
schermen. De televisie thuis, je smartphone, in de pittazaak, op het openbaar vervoer,  
de gratis tablet bij het krantenabonnement, noem maar op.



Misschien kunnen we beter horizontaal gaan 
leven en ons, naar de huidige tijdsgeest,  
surfend voortbewegen.”

Erik Thys vergelijkt de Cerebriraptor onder 
andere met een computervirus. Een klein pro-
gramma in een onschadelijke vermomming 
dat, eens het zijn kans schoon ziet, andere 
programma’s infecteert, zich vliegensvlug  
verspreidt en in hele netwerken schade aan-
richt. Aurelie is minder pessimistisch en 
houdt het erop dat we vooralsnog in een  
overgangsperiode zitten. “Wat we via zoek-
machines binnenkrijgen, wordt ons vaak  
door een algoritme voorgeschoteld. De totale 
zichtbaarheid voor elkaar dwingt de mens om 
constant aan zichzelf te blijven werken, om 
zichzelf actief heruit te vinden, tot het te veel 
wordt, met de befaamde burn-out als gevolg. 
Anderzijds verruil je vrijheid voor een gevoel 

van veiligheid. Tegelijkertijd bieden die net-
werken en technologie een waaier aan moge-
lijkheden tot verbinding. Misschien hebben 
we gewoon nog niet genoeg nagedacht over 
wat vrijheid nu precies betekent en moeten  
we dat begrip dringend herdefiniëren.”

Aurelie wil niet uitsluiten dat wat komt fan-
tastisch kan zijn. De tijd van de grote verhalen 
zoals communisme, fascisme en nu het libera-
lisme is blijkbaar voorbij. Wat ons nu toelacht 
is misschien een era van veelheid, associati-
viteit en vooral mogelijkheden. “Natuurlijk  
bestaat de kans dat de mens er uiteindelijk 
voor zal kiezen om een machine in zijn plaats 
te laten beslissen en zo zijn geloof in de eigen 
intuïtie zal opgeven. Ik benadruk het woord 
‘geloof ’ want we mogen niet vergeten dat  
manipulatie en normen er altijd zijn geweest. 
Of denk je dat je als schoolgaande puber  
zelf alles voor het kiezen had?” Zelfs als we 
ons volledig in de handen van de machine  
nestelen, zou Aurelie niet lijdzaam toekijken. 
De vaststelling dat we een deel van onze  
cultuur buiten de mens leggen, schept voor 
haar simpelweg nieuwe interessante vragen.

Er is een periode aangebroken waarin we 
grenzen moeten hertekenen. Dat is wat  
Aurelie uiteindelijk ook in het theater wil 
doen. Ze vermoedt dat het in deze tijden  
van #metoo ongepast is, maar toch blijft ze 
erbij dat een repetitie waarin je geen grenzen 
verlegt, een verloren repetitie is. Al moet je  
te allen tijde zorg voor elkaar dragen zodat  
het proces goed verloopt.



Iemand is erin geslaagd om, in vrede met 
zichzelf, steeds te volgen wat zijn lusten  
hem ingeven. Anderen leven met een  
ander idee over de liefde. Toch dringt zo 
iemand binnen in je leven, in je bed, op je 
huwelijksdag, in je idee van eeuwige trouw.
Vijf jonge spelers buigen zich over Molières 
Don Juan, Mozarts opera Don Giovanni  
en Lorenzo Da Pontes libretto. Ze proberen 
hun standpunt over de liefde te achterhalen 
en muzikaal te delen met wie luisteren wil.
Door de snelle opeenvolging van een 
vertalende theatertaal, een jonge groep 
mensen die opera openbreekt, lichtvoetige 
verkleedpartijen en misverstanden, aria’s  
van verstilde emotionele momenten  
en indrukwekkende ensembles, wil 
DESCHONECOMPANIE opera’s 
toegankelijk maken voor een breed publiek.

DESCHONECOMPAGNIE

DON JUAN
Mozarts opera  
Don Giovanni wordt  
helemaal opengebroken  
en schaamteloos gemixt  
met Molières Don Juan

regie en concept 

 Tom Goossens
spel Mitch Van Landeghem,  

Flor Van Severen,  
Carine van Bruggen,  
Celine Debacquer

muziek Wouter Deltour piano

coaching  Wannes Gyselinck, Kris Van Trier
techniek Johannes Ringoot, Gilles Pollak
beeld Yannis Gutmann
kostuums Marij De Brabandere
dramaturgisch advies

 Raphaël Vandeweyer

In Theater Antigone op  
donderdag 31 januari  
om 14.00u (schoolvoorstelling 
toegankelijk voor publiek)  
en om 20.15u
gratis inleiding bij de  
avondvoorstelling om 19.45u
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Begin 2017 verbleef de Iraaks-Belgische theatermaker  
Mokhallad Rasem zes weken lang in het asielcentrum  
van Menen: “Een asielcentrum heeft iets absurds.  
Mensen hebben er het gevoel dat ze op een kruispunt  
zonder richtingwijzers staan. Ze ‘wachten’ alleen maar.  
Ze geloven dat alles anders wordt als ze eenmaal hun verblijfspapieren in handen 
hebben. Sommigen zijn daar zo hard mee bezig dat ze helemaal blokkeren.  
Ik beschouw het als mijn taak om een stem te geven aan deze mensen en  
hun portret te tonen aan de wereld.”
Dat portret resulteerde in een aangrijpend filmdocument, dat vooral 
ontroert omdat Mokhallad mensen laat zien zonder ook maar één moment 
respectloos of opdringerig te worden. Hier worden vluchtelingen niet 
herleid tot quota, papieren en beleidsvisies, maar tot mensen van vlees  
en bloed die in alle rust en integriteit hun verhaal uit de doeken doen.

ZIELZOEKERS 
Mokhallad Rasem, Theater Malpertuis, TONEELHUIS

 van en met Mokhallad Rasem
 video Paul Van Caudenberg en 
  Mokhallad Rasem
met dank aan CC De Steiger & 
  Kruisopvangcentrum Menen

In Theater Antigone op  
vrijdag 8 februari  
om 14.00u (schoolvoorstelling  
toegankelijk voor publiek)  
en om 20.15u
gratis inleiding bij de  
avondvoorstelling om 19.45u

Oprecht  
portret  
van het  
leven  
in een 
asielcentrum
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AMNES(T)IE 
Action Zoo Humain

Eeuwigdurende wrok of toch  
maar radicale verzoening? Talk-
showhost Bert Gabriëls gaat geen 
enkele confrontatie uit de weg.

regie Chokri Ben Chikha,  
Tom Dupont

creatie Chokri Ben Chikha
spel Bert Gabriëls, Dahlia  

Pessemiers-Benamar,  
Marijke Pinoy, Chokri  
Ben Chikha, Sarah Desmet

tekst Erik-Ward Geerlings,  
Erwin Jans

dramaturgie 

Zouzou Ben Chikha
videoregie Koen de Saeger
kostuums Marij De Brabandere
koor Mais Quelle Chanson  

o.l.v. Kapinga Gysel
partners NTGent, KASK/School  

of Arts/HoGent,  
Theater Rotterdam

met de steun van

 Vlaamse overheid, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Stad Gent

met dank aan Prof. dr. Bruno De  
Wever & dr. Koen Aerts 
(Uni versiteit Gent),  
Stef Ampe, Karolien De 
Schepper, Kathy Douchar, 
Fatima Ezzarhouni,  
Willem Van Cauwenberghe

In Theater Antigone op  
donderdag 14 en  
vrijdag 15 februari om 20.15u,  
telkens met een gratis  
inleiding om 19.45u en op  
donderdag 14 februari om 14.00u (schoolvoorstelling toegankelijk voor publiek)
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Wat doen we met mensen die extreme keuzes maken waarmee  
ze zichzelf buiten de samenleving plaatsen? Wat doen we met  
mensen die worden gezien als een gevaar voor de samenleving?  
Wat als zulke mensen spijt krijgen en willen terugkeren? Geven 
we hen een tweede kans of duwen we hen in een vergeetput?
Na jaren de podiumplanken te hebben versleten, duikt theatergezelschap Action  
Zoo Humain nu in het televisielandschap met een nooit eerder geziene talkshowformat:  
Samen door één deur.
Amnes(t)ie snijdt zowel ons collectief verleden als de huidige precaire socio-politieke  
realiteit aan: wat kunnen we vandaag leren uit een periode in de geschiedenis waarin de  
‘integratie’ of ‘genezing’ van fanatici een hot topic was? Kunnen we lessen trekken uit  
de herintegratie van collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog met het oog op de terugkeer  
van geradicaliseerde IS-strijders — vooral ook nu het kalifaat verbrokkeld is? Moeten we  
vergeten en vergeven? En is er een mogelijkheid tot verzoening? Wat zijn de implicaties voor  
de omgeving of de familie van Oostfronters en IS-strijders? En wat gebeurt er wanneer  
beide partijen oog in oog komen te staan?

Vergeet de prietpraat, het conflict, de geveinsde interesse.  
Samen door één deur lapt de 10 geboden van het tv-format  
aan de laars en trekt de kaart van de radicale verzoening,  
met als gastheer: Bert Gabriëls. De gasten van de avond:  
een dochter van een Vlaamse collaborateur en een moeder  
van een Syriëstrijder.



JONGERENPROJECT
Nu de succesvolle hernemingen van 
Lanterna Magica al even achter de  
rug zijn, start acteur en theatermaker 
David Dermez de voorbereidingen  
voor een nieuw jongerenproject.  
David was bij ons onder meer te  
zien in de vlammende voorstellingen 
Oeps en Nachtasiel, met zijn mono- 
loog Keefman en binnenkort in onze 
nieuwste productie Cerebriraptor.  
Naast een vaste waarde in Theater 
Antigone is hij ook een theatermaker  
die al 15 jaar met jongeren samenwerkt.

In maar liefst vijf workshops zal  
David je dit seizoen in de bijzondere 
wereld van het theater onderdompelen.  
In die samenwerkingen vertrekt  
David van wat jou bezighoudt.  
Je gaat aan de slag met je eigen 
fascinaties en indrukwekkende 
ervaringen en verzint een vorm  
en sfeer voor die vijver van verhalen  
en emoties. 

Ben je dus tussen de 18 en 25 jaar en nieuwsgierig  
naar theater? Wil je al langer eens iets op de planken  
brengen of zit je gewoon met een creatief ei? 
SCHRIJF JE DAN IN voor ons jongerenproject 

op www.antigone.be of neem contact op met 
liesbeth@antigone.be voor meer informatie.  
Voor wie nog twijfelt: theaterervaring is helemaal 
niet vereist en wij houden geen audities. Wij hopen 
alleen op heel veel goesting om erin te vliegen. 

We realiseren het nieuwe jongerenproject in samenwerking met  

De Spil Roeselare, CC De Schakel Waregem,  

CC De Steiger Menen, CC Het Spoor Harelbeke 

CC Wevelgem en OC d’Iefte Deerlijk.

Schrijf je in voor het nieuwe 

Verwacht je dus maar aan enkele intense dagen  
van acteren en improviseren waarbij David graag 
op zoek gaat naar muzikaliteit. De acteur die  
de kleinkunstopleiding aan de Studio Herman 
Teirlinck heeft doorlopen, is ervan overtuigd dat 
een mooi muziekstuk of pakkende songtekst soms 
veel meer kan losweken dan het vertellen van een 
verhaal. Samen met David zal je ook de klank  
en de kleur van de taal aftasten op zoek naar een 
vertelling die je naar de keel grijpt of euforisch 
maakt en die soms als een bevrijding voelt.

Op het einde van de workshop boks je met  
alle deelnemers een toonmoment ineen dat  
je dan voor een klein publiek opvoert.

En daar houdt het niet op.  
Na alle toonmomenten stelt David  
met jongeren uit de verschillende  
workshops een nieuwe groep samen.  
Binnen het professionele kader van een echte 
theaterzaal repeteren zij van augustus tot oktober 
voor een volwaardige voorstelling die na de 
première ook op tournee gaat. 



… wensen we jou en je familie een gezellige kerst en een mooie  
start van het nieuwe jaar. Wij zitten alleszins niet  
stil tijdens de feestperiode, want de repetities van Cerebriraptor 

 draaien dan op volle toeren. Dat is de nieuwe voorstelling van 
Aurelie Di Marino die op 10 januari  
in première gaat (zie vooraan in dit magazine). 

… is het jaarlijkse ROOTS-project alweer in zicht.  
Samen met een heleboel Kortrijkse partners dompelen we een grote  
groep OKAN-jongeren onder in het vrijetijdsaanbod van onze stad.  
In Theater Antigone volgen ze vanaf januari theaterworkshops  
bij theatermaker Pascal Buyse. In de andere huizen zijn er onder

meer muzieksessies, dansworkshops  
of tekenlessen. Eind maart landen we  
met de hele groep met een toonmoment.

… beginnen we op donderdag 3 januari met een gloednieuw project.  
Een groep kinderen tussen zes en twaalf jaar uit onze  
wijk Overleie komt dan kennismaken met theater in het ABC-project,  
dat we organiseren in samenwerking met Wijkcentrum Noord en  
de huiswerkgroep ABC Cirkel. Gedurende de maanden januari en 

februari leren zij op woensdagnamiddag  
theater spelen en hun talenten ontplooien. 

… zijn Sophie Warnant, Dries Notelteirs, Keimpe De Jong  
en Arend Niks zich aan het opmaken voor de tournee van 

Woestzoeker in Nederland. 
Op zaterdag 12 januari gaat onze coproductie  
met Theater Artemis in première in Nederland,  
in de Verkadefabriek in Den Bosch.



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


