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Theater Antigone en Action Zoo Humain

Een verhaal van  
drie generaties  
over de verscheurde  
positie van een  
metiskindze zegt altijd

mama ik voel mij maar een halve
en ik zeg tegen haar
gij zijt niet half 
gij zijt dubbel
gij zijt meer dan mij

regie, tekst  Tom Dupont
 spel Kapinga Gysel, 
 Patricia Kargbo, 
 Lucas Van der Vegt, 
 Katelijne Verbeke

muziek 
Sam Gysel

scenografie 
Geert Vandewalle

video 
Peter Monsaert

geluidsontwerp 
Niels Vanherpe

lichtontwerp 
 Maarten Thorrez
kostuums 

Marij De Brabandere
artistiek advies 

Chokri Ben Chikha, 
Zouzou Ben Chikha, 
Jos Verbist

met dank aan 
Ann Van Vaerenberg

coproductie 
Perpodium

partners 
NTGent

Wanneer de 21-jarige Etouri een esthetische 
neuscorrectie ondergaat, houdt ze haar moeder 
Christine en grootmoeder Christa onverwacht  
een spiegel voor. Welk deel van hun afkomst en 
eigenheid proberen zij van zich af te werpen? 

Métisse is een tragikomische, muzikale  
voorstelling over het existentiële vraagstuk van 
‘dubbelbloedkinderen’ sinds de jaren ‘60, toen  
ze als onwettige burgers massaal op onbegrip 
stuitten — zowel in het blanke Europa als in  
Zwart-Afrika. De perspectieven van drie gene- 
raties vrouwen, met telkens een donkerdere  
huid, vloeien door elkaar en leggen een stuk 
verborgen heden en verleden bloot.

met de steun van 
Tax Shelter van de Belgische  
Federale Overheid, Cronos Invest  
en Vlaams Fonds voor de Letteren

In Theater Antigone 
do 16 januari om 20.15u (première) 
vr 17, za 18 en do 23 januari om 20.15u 
ma 20 januari om 10.00u
(schoolvoorstelling met plaatsen voor gewoon publiek)

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

Métisse op tournee 
do  30/01 Gent Minnemeers 20.00u

vr 31/01 Gent Minnemeers 20.00u

do 6/02 Gent Minnemeers 20.00u

vr 7/02 Gent Minnemeers 20.00u

do 20/02 Lier CC De Mol 20.15u

vr 21/02 Antwerpen Monty 20.30u

do 28/02 Alsemberg CC de Meent 20.15u

di 3/03 Brussel Bozar 12.40u

za 21/03 Wetteren CC Nova 20.00u



IDENTITEIT IS EEN WERK

Ann: Toen ik klein was, wilde ik met die 
opdeling niks te maken hebben. In  
de volledig witte omgeving van mijn 
jeugdjaren kwam ik ook niet in contact 
met mijn Afrikaanse afkomst. Soms vergat 
ik die zelfs. Met het verstrijken van de 
jaren begonnen andere mensen mij 
daarop te wijzen, als ik bijvoorbeeld een 
job ging zoeken. Dan voelde ik mij anders. 
Pas op m’n vierentwintigste speurde ik 
mijn Afrikaanse roots na. Dat stemt me 
tot op de dag van vandaag blij. Ik heb 
Vlaamse en Afrikaanse genen en ik vind  
ze allebei interessant. Dus waarom zou  
ik moeten kiezen? Het is gewoon zo.

Het is de omgeving die je daartoe dwingt?

Kapinga: Dat geldt voor iedereen. Wie of wat 
je zogezegd bent is alleen maar de reflectie 
van wat de andere mensen jou toedichten. 
Aan jou de keuze om daar afstand van te 

Kunnen jullie je vinden in de naam metis  
of voelt het aan als een keurslijf waar je 
ingepast wordt?

Kapinga: Met het woord op zich heb ik geen 
probleem. Het is een bijzondere identiteit 
die je niet verplicht voor de zwarte of  
witte kant te kiezen. Je kan begrip op-
brengen voor de beide kleuren of eerder 
naar een bepaalde kant toe neigen.  
Wel kan het naar mijn mening soms 
minder comfortabel aanvoelen omdat  
de maatschappij iedereen ertoe dwingt 
zichzelf een etiket op te kleven. Dan 
mogen sommige zwarte militanten wel 
beweren dat mensen die dubbelbloed  
zijn, tot hun zwarte groep behoren, ik  
stel mij daar vragen bij. Ja, dat klopt,  
het tegendeel daarentegen is ook waar. 
Daarom hebben wij ook meer begrip  
voor de beide kanten.

Vier jaar geleden contacteerde ANN VAN VAERENBERG 
schrijver en regisseur Tom Dupont met de dringende  
opdracht een nieuwe wind door het theater te laten waaien.  
Zowel op de scène als in de zaal was de theaterwereld té wit.  
En er moest iets gebeuren rond racisme. De aanleiding was  
Anns twaalfjarige zoon die zich bij de overgang naar het 
middelbaar onderwijs bewust werd van zijn huidskleur.  
Hij voelde zich letterlijk en figuurlijk niet goed in zijn vel.  
Tom Dupont raakte geïntrigeerd door de drie generaties  
uit een familie die elk op hun manier omgaan met huidskleur  
en haar identiteitsvraagstukken. Vier jaar later komt Métisse  
voor het voetlicht te staan met onder andere zangeres en 
muzikante KAPINGA GYSEL op de planken. De dames,  
beide metis, zoeken we op tijdens de repetitie voor een gesprek.



VAN LANGE ADEM

nemen en zelf te beslissen wat je identiteit 
is. Dat is een werk van lange adem. 

Ann: Het idee van de gemengde origine  
raakt stilaan ingeburgerd, alleen hebben 
mensen nu eenmaal graag duidelijkheid. 
Niet alleen witte mensen. Ook zwarte 
mensen durven in hokjes te denken en 
delen de bevolking op in een wit of zwart 
kamp. Als je wat ouder wordt, besef je 
toch dat er meer nuance is. Grijs zou  
ik het niet noemen, want dat is saai. 
Anderzijds zou het soms gemakkelijk  
zijn om eens in een vastomlijnd vakje te 
zitten, want als metis is het bij momenten 
wel een beetje eenzaam. Dan ben ik blij 
dat ik een andere metis ontmoet.

Is de metis een identiteit die meer  
aandacht verdient?

Ann: Er moet in het algemeen meer aandacht 
zijn voor onze koloniale geschiedenis.  

Op school heb ik daar nooit iets over 
gehoord of geleerd. Uiteindelijk is het 
altijd goed je geschiedenis te kennen.

Kapinga: Vooral de waarheid moeten we te 
horen krijgen. Ik heb een erg opgepoetste 
versie van de koloniale geschiedenis 
meegekregen. Ontdaan van enig schuld-
gevoel. Zienderogen rijst nu een andere 
bewustwording. Het onderdrukken van 
een volk, van een ras, wordt niet langer 
geaccepteerd. Daar kan niet genoeg op 
gehamerd worden.

Is het mogelijk om zoals het personage  
Etouri opnieuw te beginnen zonder nog 
langer nood te hebben aan de geschiedenis?

Kapinga: Je kan niet onder je verleden uit. 
Alleen hoop ik dat het met minder woede 
en verdriet zal gepaard gaan. Het zal  
een paar generaties duren om dat te  
ver wezenlijken. Met vallen en opstaan  



zijn we daarnaar op weg, denk ik.
Ann: Wij vangen de schokken op voor de 

toekomstige generatie. Voor mijn zoon, 
bijvoorbeeld, die zelf ook nog met veel 
problemen zal geconfronteerd worden. 
Racisme zullen we nooit volledig uit  
de wereld kunnen helpen, daarvoor is  
het volgens mij te zeer des mensen. 
Tegelijkertijd staat er vandaag een 
generatie op die haar plek aan de tafel 
opeist. Nu zal het niet langer over ons 
maar met ons zijn. Veel jongeren voelen 
zich merkbaar beter doordat een deel  
van de strijd al is gevoerd, ook al zal het 
ongetwijfeld nog botsen. Daarom moeten 
we blijven praten en empathie opbrengen 
voor elkaar. Het is een cliché maar het  
zal van beide kanten moeten komen. 
Gelukkig is het ook niet meer hetzelfde 
zoals 40 jaar geleden, toen de metis hier 
voor het eerst aankwam.

Kapinga: Ik ben blij dat dat in het stuk zit. Al 
kan ik nog altijd aanstoot nemen aan die 
koloniale gedachte die hier en daar nog 
eens de kop opsteekt. Zonder de minste 
schroom speelden de Belgische kolonialen 
de baas in een ander land waarbij ze met 
het grootste gemak het hele gebied leeg-
plunderden en vrouwen verkrachtten.  
En dat werd probleemloos aanvaard.  
Had hun eigenste dochter echter een  
kind gemaakt met een zwarte man, over-
viel hen een onverteerbare schaamte.

Ann: Dat dan nog eens in een dorp in de 
jaren ’60. Hoe mijn moeder zich sterk 
heeft moeten houden. Fier struinde ze  
met haar kinderwagen door de straten. 
Niemand zei wat, maar de blikken van-
achter de gordijnen spraken boekdelen. 
En dan was er nog die schaamte van  
de eigen familie voor dat zwarte kind.

Kapinga: Na mijn geboorte kwam mijn 
moeder in Gent wonen. Mijn vaders 
familie had nog nooit een zwarte mens 
gezien. Beeld je eens de schok in die dat 
teweegbracht. Je moest heel sterk zijn  

om uiteindelijk voor de liefde te kiezen.  
Of het nu voor een kind of een vrouw was, 
de moed die het vergde om een keuze te 
maken wars van de maatschappelijke 
eisen en de kneuterigheid van de andere 
mensen, die moed was enorm. Die moed 
verplicht ons om de strijd verder te zetten.

Worden jullie het nooit beu steeds weer  
over jullie identiteit te moeten praten?

Ann: Onze dochter is wit en onze zoon heeft 
dezelfde kleur als ik. Toen hij met raciale 
issues te kampen kreeg, viel ik echt wel  
uit de lucht. Ik ben Vlaams en mijn zoon 
heeft een volledig Vlaamse naam, toch 
krijg je af te rekenen met een proble-
matiek die puur om huidskleur gaat.  
De meest uiteenlopende emoties over-
vallen je dan. Ik was zelfs zo kwaad dat  
ik er ziek van werd. Het onophoudelijke 
gevoel van verontwaardiging vrat energie. 
Het is dus vreselijk vermoeiend je daar-
mee opnieuw mee bezig te houden, maar 
het blijft wel nodig.

Kapinga: Ik geloof echt niet dat woede ooit 
iets heeft opgelost. Verontwaardiging 
daarentegen kan een drijfveer zijn, maar 
mensen mogen er niet in blijven steken.  
Ik begrijp bijvoorbeeld de radicaliteit  
van de huidige jonge generatie. Ik snap 
vanwaar die komt. Die verontwaardiging 
mogen ze ook heel duidelijk maken. 
Neemt echter de woede de overhand, 
maakt het je ook blind en verlies je je  
oog voor de vele, positieve nuances. 
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DE HOOP  
EN TRAUMA’S  
VAN EEN  
FAMILIE

In een telefoongesprek benadrukt Tom 
Dupont dat de voorstelling over meer dan 
racisme gaat. Racisme en discriminatie  
zijn ontegensprekelijk vreselijke kwalen  
van onze maatschappij die bij momenten 
door absurde identiteitsvraagstukken des  
te pijnlijker aan de oppervlakte komen. 
Métisse toont dan ook hoe een identiteit 
vaak niet meer is dan enkele samengeklitte 
constructies. Anderzijds onderzoekt de 
voorstelling de psychologische onvrede die 
identiteit binnen een familie in de hand  
kan werken. Dupont wijst erop dat een 
familie meer is dan een sociaal gegeven.  

Hoeft TOM DUPONT nog voorgesteld  
te worden? Onder de vleugels van Theater 
Antigone kon de schrijver-regisseur naast 
enkele sociaal artistieke projecten ook 
voorstellingen als Dagboek van een soigneur  
en Nachtasiel op zijn palmares schrijven.  
Nu neemt hij met Métisse opnieuw de tekst  
en regie voor zijn rekening.

“Er is altijd het psychologische aspect dat  
bij momenten de bovenhand neemt,” zegt  
de schrijver-regisseur. “En al zeker in ons 
verhaal dat huidskleur, afkomst en racisme 
als vertrekpunten heeft.” Keuzes uit het 
verleden wekken verwijten. Iemands notoire 
koppigheid gaat irriteren. Moeder gaat met 
de dochter concurreren in het bijzijn van 
dochters nieuwe vriend of ze flapt er de 
grootste ongepastheden over huidskleur uit. 
Grootmoeder heeft een betere, jaloers-
makende band met de dochter dan de 
moeder. Het resultaat is de schets van  
een tragikomisch familieleven.

F OTO’S © E L I E N VE R VAET



In april van dit jaar verontschuldigde 
premier Michel nog zich nog tijdens een 
plechtige zitting in de kamer voor de 
schrijnende manier waarop de Belgische 
overheid honderden metissen heeft 
behandeld. Die “kinderen van de kolonie” 
werden onder andere in Congo geboren 
uit een relatie tussen een Belgische 
koloniaal en een lokale vrouw. Bij de 
onafhankelijkheid nam België die 
kinderen bij de moeder weg en stuurde  
ze naar België om te worden opgevoed  
in weeshuizen of bij adoptieouders.  
Vele kinderen kregen niet automatisch  
de Belgische nationaliteit. Een overgrote 
meerderheid van de vaders weigerde  
de kinderen te erkennen. Nog steeds  
gaan metissen op zoek naar mogelijke 
verwanten in Afrika. Maar ook moeders 
hebben hun leven lang gezocht naar  
de kinderen die hen waren afgenomen.

In de theatervoorstelling Métisse zag het 
personage Christine het licht dankzij  
een passionele avond tussen haar witte 
moeder Christa en haar zwarte vader,  
in een wereld en tijd die allesbehalve  
klaar waren voor zo’n “gemengde” relatie. 
Zelf heeft de metis Christine een zwarte 

dochter. “De verschillende generaties 
kunnen elkaar wel vinden,” vertelt 
Dupont, “toch draagt de familie enkele 
trauma’s met zich mee die de relaties  
op scherp stellen. De dochter, Etouri,  
lijkt voorlopig misschien wel het meest 
volwassen personage voor mij. Zij wil  
de geschiedenis vernietigen en opnieuw 
beginnen. Etouri heeft ervoor gekozen om 
in de toekomst en de verbeelding te leven. 
De geschiedenis bevrijdt haar niet dus 
maakt ze zich daarvan los. Eigenlijk 
probeert ze te verdwijnen, in tegenstelling 
tot haar ma die zichzelf koste wat het  
kost zichtbaar wil maken, worstelt met 
haar dubbele afkomst en nooit ophoudt 
voor zichzelf op te komen.”

Het personage Etouri stemt Tom  
Dupont hoopvol. De oudere generatie  
kan van de jongeren leren. Toch nuan- 
ceert hij dat ook. “Ook al staan de drie 
verschillende vrouwen voor radicaal ver-
schillende dingen, ze vallen uiteindelijk 
elk in de zelfde valkuil. Zelfs Etouri. 
Anders zou zij geen neuscorrectie 
ondergaan om er anders uit te zien.  
We vallen nooit volledig samen met  
wie we willen zijn.”





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.

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

ARSENAAL/LAZARUS, KGbe, Kopergietery

BUZZ
Een zoektocht van  
een jong iemand  
naar zichzelf en zijn 
plaats in de wereld, 
midden in de desolate 
natuurpracht van de 
Faeröer-eilanden

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 ge-
bruiken, over een grote wereld  
en het overzicht kwijt zijn.

spel, zang en tekst 
Charlotte Vandermeersch
muziek 
Antoon Offeciers,  
Karen Willems
met de steun van de Tax Shelter  
van de Belgische Federale Overheid

In Theater Antigone 
vrijdag 7 februari om 14.00u
(schoolvoorstelling met plaatsen 
voor gewoon publiek) 

zaterdag 8 februari om 20.15u 
(uitverkocht)

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

F OTO’S © P H I LE D E P R E Z



Sinds het begin der tijden  
is er een strijd tussen kop en lijf.
Sinds onze geboorte is er een oorlog  
tussen geest en lichaam.
Eerst wint het lijf, mag het alles bepalen.
Dan komt de kop, alles verknallen.
Maar het lijf komt in opstand tegen het verstand.
Met dit keer een ultieme daad:  
zich losrukken van de kop.
Met een wereld in chaos.
Een beetje zoals nu, maar erger.
Niet vreselijk erg, maar onaangenamer.
Niet onaangenamer, maar oncomfortabeler.
Niet oncomfortabeler, maar vervelend.
Ja, dat wordt het,  
een vervelende voorstelling.
Of wacht, toch niet.

BRONKS

CLASH
Een afdaling  
naar de diepste  
kronkels van het  
menselijke brein
tekst en spel 
Joris Van den Brande en  
Joost Vandecasteele
met de steun van het Vlaams Fonds  
der Letteren en de Tax Shelter van  
de Belgische Federale Overheid

Wij zijn ons brein, wordt  
vaak gezegd. Maar de  
slachtoffers van psychische 
problemen vallen bij bosjes,  
jong en oud. Wat zegt dat  
over ons brein, en over ons? 
Misschien is dat brein hele- 
maal niet zo te vertrouwen. 

Om controle te krijgen  
over kop en lijf, dalen  
Joost Vandecasteele en  
Joris van den Brande af  
naar de diepste kronkels  
van hun hoofd. Hoe harder  
hun hersenen kraken,  
hoe meer ze hun lichaam  
in de strijd gooien.

In Theater Antigone 
vrijdag 21 februari om 14.00u. 
(schoolvoorstelling met plaatsen 
voor gewoon publiek) 

vrijdag 21 februari om 20.15u.
Een halfuur voor de avondvoorstelling 
kan je naar een gratis inleiding.

B E E LD © D E B R ABAN D E R



Tuning People, BRONKS

Rita is een alleenstaande vrouw  
op leeftijd met een groot gevoel  
voor drama. Met haar liefde voor  
opera probeert ze de dagelijkse  
sleur en de ouderdom angstvallig  
te ontvluchten. Ze verdwaalt in  
een waanzinnig labyrint waar  
fictie en realiteit niet meer van  
elkaar te onderscheiden zijn.
Rita zoekt de dunne grens op  
tussen dans, spel en performance. 
Randi De Vlieghe en Jef Van Gestel 
tonen hun voorliefde (en kunnen)  
om van het alledaagse iets 
buitengewoons te maken.

RITA
Een bejaarde  
Alice in Wonderland  
voor iedereen vanaf 8 jaar

van en met
Randi De Vlieghe, 
Jef Van Gestel 
met de steun van
De Vlaamse Overheid

In Theater Antigone 
zaterdag 29 februari  
om 19.00u. (uitverkocht) 
Een halfuur voor de voorstelling 
kan je naar een gratis inleiding.

Rita is een voorstelling in het kader  
van het Spinrag kinderkunstenfestival  
van Schouwburg Kortrijk.  
De hele krokusvakantie ontdek je  
overal in de stad straffe podium- 
voorstellingen, films en workshops.

8+

F OTO © C L AR A H E R MAN S



fABULEUS, Kloppend Hert

Everybody is a genius. But if you judge a fish by  
its ability to climb a tree, it will live its whole life  
believing that it is stupid.
Aesop Jr., An Educational Allegory, Journal of Education, 1899

We maken auto’s die zelf rijden en computers die  
zelf denken. Culturen botsen en smelten samen.  
Tektonische platen schuiven over elkaar.  
Australië is onze achtertuin en Mars is binnenkort  
een vakantiebestemming. De wereld verandert met  
een duizelingwekkende snelheid. Waarom zien onze  
klaslokalen er dan bijna net zo uit als 100 jaar geleden?

In Zero For Conduct confronteert theatermaker  
Haider Al Timimi 10 jongeren met vragen over  
hun wereldbeeld. Durven ze nog dromen? Welke  
hoop en angsten koesteren ze voor hun oudere zelf?  
En welke rol speelt ons onderwijssysteem daarin?
Zero for conduct is een absurde beeldenstorm  
van rebelse welpen en grumpy gele hesjes, een  
fysieke trip van oude geesten in jonge lichamen  
en omgekeerd. De spelers injecteren de passie van  
een voodoo-ritueel in een klaslokaal. Ze dansen hun  
honger naar kennis en spuwen hun drang om het beter te weten én te doen.

ZERO FOR 
CONDUCT

Hoe het onderwijs  
buiten de lijntjes  
moet kleuren in een  
veranderende wereld

regie  
Haider Al Timimi
spel   
Joanita Acheampong,  
Mohammed Basim,  
Cherine Chat, Marijke Claes,  
Maaike De Baerdemaeker,  
Marilou Derjans, Marie De Cort, 
Majd Hanon, Wouter Tran,  
Renée Vaerewijck
met de steun van 
Ufund, Stad Leuven, Stad Gent,  
de Vlaamse Gemeenschap, Tax Shelter  
van de Belgische Federale Overheid

Heerlijk hoe de jongeren elkaar 
opzwepen, elkaar vinden in een strijd 
en samen ‘schoolbashen’. Hun verzet 
is oprecht en werd niet ingefluisterd.
Etcetera

In Theater Antigone 
dinsdag 10 maart om 20.15u.
Een halfuur voor de voorstelling 
kan je naar een gratis inleiding.
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Een man komt op. Als de zon.  
Hij is al opgewarmd. Hij straalt.
Hij lacht naar de mensen. Hij lacht  
naar de instrumenten om zich heen.
Hij aait een orgeltje. Hij schraapt zijn keel.

“Mensenlief! Goeienavond!
Deze avond is een mooie avond.  
Bijzonder en wonderlijk.
Want vanavond breng ik u thuis!
Wat de wetten niet kunnen regelen,  
regelen we hier.
Wat te alledaags is voor mij en voor u,  
doorbreken we nu.
Met, hoe anders, een verhaal over liefde en verlies. 
Over de mens dus.
Dat volgevochten wezen, dat leeggeliefde dier.
Dat zoekertje in de gazet van het bestaan.
Morgen draaien we er de patattenschillen in.  
Ik begin.”

De man doet zijn mond open.  
Er komt muziek uit.

Omsingeld door drie topmuzikanten  
en een dertigtal instrumenten duikt  
Bruno Vanden Broecke onder in het leven  
van alledag, in jouw leven, zoals het is  
of zoals je dacht dat het was.  
Improvisaties maken van elke voorstelling  
een ander, uniek muziektheaterfeest.

concept, spel en tekst
Bruno Vanden Broecke
livemuziek
Bo Spaenc, Pol Vanfleteren,  
Johan Vandendriessche, Dante  
Verspaendonck of Amber Meert
met de steun van de Vlaamse Gemeenschap,  

cultuurcentrum Berchem, de Tax Shelter  

maatregel van de Belgische Federale Overheid,  

Gallop Tax Shelter

In Theater Antigone 
dinsdag 24 maart om 20.15u (uitverkocht)

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

Een uniek muziektheaterfeest  
over het leven  
met Bruno Vanden Broecke

DE WOORDENAAR



… geven Michaël Vandewalle  
en Jos Verbist het startschot  
voor ons eenentwintigste  
sociaal-artistieke project. Eind 
januari starten de repetities  
voor de voorstelling die 

 Een hond 
 voor Rudy 
 zal heten. Ook van deze  

editie zal Anneleen Boehme  
een muzikaal pareltje maken. 

… weet iedereen dat in Italië  
de kerstheks La Befana  
gevierd wordt en in  
Spanje op oudejaarsnacht  
druiven worden gegeten.  
De hele Antigone-ploeg  
wenst je dan ook een even bijzonder 
kerstfeest met  
gloedvolle tradities en  
een oudejaarsnacht  
die een verbeeldingsrijk 2020  
inluidt. Voor die verbeelding  
kan je het komende jaar  
als vanouds bij ons terecht.  
Hallelujah!

… start binnenkort het ABC-project.  
Acteurs en theatermakers Hannes Reckelbus  

en Anna Vercammen leiden kinderen langs 
spannende theatrale wegen. Voor deze editie 
zoeken beide theatermensen de uitdagingen  

niet enkel in het plezier van het theater spelen 
maar slaan ze met uw bloedjes ook aan het 
knutselen: ze zullen affiches ontwerpen en 

heuse decors bouwen. Dit jaar zullen vrijwilligers Leen en René opnieuw  
hun steentje bijdragen en zet ook Elisabeth De Smidt haar  

schouders weer mee onder het project.
… zullen Dries Notelteirs  

en Hanne Machielsen  
de negende editie van het ROOTS-project onder hun hoede nemen.  
Tien weken lang proeven jongeren uit OKAN (Onthaalklas voor  
Anderstalige Nieuwkomers) van verschillende disciplines.  
Dat doen ze tijdens tien korte workshop die tien Kortrijkse  
vrijetijdsaanbieders zoals Kunstencentrum BUDA, Tranzit  
en Radio Quindo aanbieden. Na die inspiratievolle sessies eindigen  
de jongeren met een intensieve creatieve maakweek die zal resulteren  
in de Schouwburg met een oogstrelend toonmoment.

… neemt onze financiële ruggen-
 graat Nancy Vanoverbeke na  

15 jaar afscheid van Theater  
Antigone. In haar voetsporen  
treedt als onze nieuwe zakelijk 
verantwoordelijke Nele Roels.  
Nele is gepokt en gemazeld  
in de theaterwereld dankzij  
haar jarenlange ervaring bij  
de Gentse Kopergietery.  
Bij deze heten wij Nele warm  

welkom!



vormgeving: 
Dooreman
tekeningen: 
Nicolas Marichal
tekst:  
Flor Declercq
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

 KANTOOR  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. 


