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KELLY
Tim Natens / Theater Antigone

Op 21 oktober gaat Kelly in première. De jonge theatermaker en spe-
ler Tim Natens kruipt in de huid van de verguisde wapeninspecteur 
David Kelly, die het in 2003 aandurfde vraagtekens te plaatsen bij de 
invasie in Irak en enkele maanden later in onduidelijke omstandighe-
den om het leven kwam. 

In Kelly laat Tim Natens de geest uit de fles. Achttien jaar na zijn 
dood betreedt David Kelly de scène. Hij blikt terug op de laatste 
maanden van zijn leven en op zijn beslissing om niet langer een pion 
te zijn.

Kelly wordt een monoloog over eergevoel en integriteit, over een per-
soonlijke strijd in het licht van de wereldgeschiedenis.

tekst en spel 
Tim Natens

coaching 
Jos Verbist

eindregie 
Haider Al Timimi

dramaturgie 
Ellen Stynen

productie 
Theater Antigone

In Theater Antigone 
donderdag 21 t/m 
zaterdag 23 oktober 
om 20u15

“(E)very generation has a moment when they lose 
their innocence. Their political innocence. And 
that’s what David Kelly’s death represented for 
our generation. Up until then, we’d been sceptical 
about the Iraq war. We’d suspected the govern-
ment wasn’t telling us the whole truth. But the 
day he died was the day it became absolutely clear 
that the whole thing stank. Suicide or murder, it 
didn’t really matter. A good man had died, and it 
was the lies surrounding the war that had killed 
him, one way or another. So that was it. None of 
us could pretend any longer that we were being 
governed by honourable people.”

Uit Number 11 van Jonathan Coe



DAVID 
KELLY, 
KLOKKEN
LUIDER 
PAR 
ERREUR

Gesprek met Tim Natens

Je maakt bij Theater 
Antigone een stuk over 
de Britse wapeninspec-
teur David Kelly, die in 
2003, kort na de invasie 
in Irak, aan een BBC-
journalist vertelde dat 
Saddam Hoessein geen 
massavernietigingswa-
pens had, daardoor in 
het oog van een media-
storm terechtkwam 
en niet veel later dood 
onder een boom werd 
teruggevonden. Hoe 
kwam je bij David Kelly 
terecht?

In 2016, tijdens mijn derde 
jaar aan het RITCS, maakten 
we onder begeleiding van Jos 
Verbist en Haider Al Timimi 
een bewerking van Stuff 
Happens van David Hare. 
Dat toneelstuk is een theatra-
lisering van het beslissings-
proces dat voorafging aan de 
Amerikaans-Britse invasie van 
Irak in maart 2003. Het geeft 
een inkijk in de binnenkamers 
van Downing Street en het 
Pentagon, en laat zien wie de 
figuren rond George Bush en 
Tony Blair waren en welke rol 
zij gespeeld hebben bij de inval. 
We hebben toen heel veel extra 
materiaal verzameld, waarbij 
Jos op een bepaald moment 
kwam aanzetten met een ander 
toneelstuk, Justifying War. 
Richard Norton-Taylor zoomt 
daarin in op de Hutton Inquiry 
– het onderzoek naar de dood 
van David Kelly. Ik heb me 
daar toen in vastgebeten en 
op basis van dat materiaal een 

korte monoloog geschreven: 
David Kelly komt terug uit de 
dood en neemt het woord. 

Het verhaal was blijk-
baar niet uitverteld, 
want vorig jaar klopte 
je bij Theater Antigone 
aan, met de vraag of je 
een avondvullende voor-
stelling mocht maken 
rond Kelly. 

In de figuur van David Kelly 
zit een enorm potentieel. Zijn 
leven en dood wordt getekend 
door een grote tragiek. Het is 
een man die op zeer korte tijd 
alles op het spel gezet heeft, 
en ook alles verloren heeft. Hij 
heeft gegokt – door met een 
journalist van de BBC te gaan 
praten – en die gok is slecht 
uitgedraaid. Hij zat als een 
rat in de val. Dat is dankbaar 
materiaal om iets mee te doen 
op scène. Ik denk dat we met 
David Kelly als middelpunt 
van het web een heel aantal 
draden kunnen spannen naar 
grotere thema’s. Er is het 
microniveau, het persoonlijke: 
hoe hij in zijn eentje tegenover 
het bastion van de regering 
Blair kwam te staan en afge-
schilderd werd als een verra-
der. Vanuit die eenzaamheid 

kun je uitzoomen naar het 
macroniveau: de Midden-
Oostenpolitiek, de buiten-
landpolitiek van de Verenigde 
Staten en het Verenigd 
Koninkrijk in de jaren negen-
tig. Dat is geen geïsoleerd tijd-
perk: die periode was tekenend 
voor de situatie waar we nu 
tegenaan kijken. De vluch-
telingenstromen, de opmars 
van terreurbewegingen, … dat 
zijn geen losstaande feiten, 
die komen wel degelijk ergens 
vandaan. Daarin zit voor mij 
het potentieel van de voor-
stelling: aan de hand van een 
klein, persoonlijk verhaal kan 
ik het toch ook over iets groots 
hebben. Het is een thematiek 
waar wij ons hier niet genoeg 
bewust van zijn denk ik. 
In het Verenigd Koninkrijk 
leefde dat veel meer; alleen al 
in Londen kwamen in aan-
loop naar de Irakoorlog twee 
miljoen mensen op straat om 
te betogen tegen het beleid van 
de regering Blair. Het is pas 
na de aanslagen in Zaventem 
en Maalbeek dat wij hier dan 
uiteindelijk toch verbanden 
zijn beginnen leggen, dat we de 
draagwijdte van die beslissing 
uit 2003 onder ogen hebben 
moeten zien en beseffen dat 
dat een boemerang was die 

“Vaak is degene die een 
verrader wordt genoemd 
zijn tijd vooruit. Iemand 
die verandert, tot ont-
zetting van de groep 
waartoe hij behoort. En 
niet zelden zijn degenen 
die als verraders worden 
gezien (…) juist de meest 
toegewijde en overtuigde 
types. Mensen die de 
moed hebben om alleen  
te staan.” 

Amos Oz, 20 december 2015



we terug in het gezicht gewor-
pen krijgen. It was bound to 
happen. Het is het resultaat 
van onze westerse mentaliteit 
tegenover het Midden-Oosten. 
Dat is iets wat we in de voor-
stelling ook willen aankaarten: 
het kortetermijndenken, het 
gebrek aan vooruitziendheid.

Kelly wordt een voor- 
stelling die je schrijft  
en speelt?

Klopt. Ik laat me coachen 
door Jos en Haider doet de 
eindregie. Het voorbije jaar 
voerde ik uitgebreid onder-
zoek: naar de figuur en de 
dood van Kelly maar ook naar 
de Midden-Oostenpolitiek en 
het economische belang van 
oorlog. Ik sprak met enkele 
wapeninspecteurs die net zoals 
David Kelly in de jaren negen-
tig verschillende keren naar 
Irak gingen om toe te zien of 
de ontwikkeling van massaver-
nietigingswapens wel degelijk 
gestaakt werd. 

Wat heeft je het meest 
verrast tijdens je 
onderzoek?

Het meest frappante vind ik 
de vaststelling dat je een hoge 
politieke functie kunt uitoefe-
nen en tegelijkertijd schaam-
teloos voor je eigen gewin blijft 
gaan. Als je ziet dat al die 
mannen die in de adminis-
tratie Bush zaten ook linken 
hadden met de wapen- en olie-
industrie én media en publiek 
ook nog eens heel goed konden 
bespelen, waardoor het leek 
alsof ze ter goeder trouw han-
delden. Je wordt als burger zo 
makkelijk een rad voor de ogen 
gedraaid. Terwijl er zoveel 
belangen meespelen waar wij 
niet het flauwste benul van 
hebben. Die twee gezichten 
van Bush, van Rumsfeld, van 
Cheney, … die cultuur van 
leugens, dat platte bedrog. 
Dat ze denken dat te kunnen 
maken en ons, de bevolking, 
als idioot behandelen, dat 

vind ik de grootste belediging. 
Om nog maar te zwijgen van 
het onrecht dat miljoenen en 
miljoenen mensen daar aan de 
andere kant van de wereld is 
aangedaan. Tegelijk is het dan 
wel hoopgevend om te zien dat 
er in Londen grote betogingen 
tegen de oorlog georganiseerd 
werden. Maar vooralsnog 
komen ze ermee weg, Bush en 
Blair. We hebben hen nog niet 
berecht gezien in Den Haag. Is 
dat überhaupt een reële moge-
lijkheid, dat onze westerse 
leiders in dezelfde beklaagden-
bank terechtkomen als figuren 
als een Ratko Mladić of een 
Karadžić?

De officiële verklaring 
voor Kelly’s dood is zelf-
moord, ondanks heel wat 
aanwijzingen in andere 
richtingen. Onmiddellijk 
na het bizarre onderzoek 
gingen alle rapporten 
en foto’s achter slot en 
grendel, tot maar liefst 
2073. Wat denk jij? Werd 
de druk hem teveel, en 
pleegde David Kelly zelf-
moord, of is er meer aan 
de hand?

Vreemd genoeg heb ik na een 
jaar onderzoek nog steeds 
geen antwoord op die ham-
vraag. Maar je kunt op zijn 

“As every single person 
here knows, the justifi-
cation for the invasion of 
Iraq was that Saddam 
Hussein possessed a 
highly dangerous body of 
weapons of mass destruc-
tion, some of which could 
be fired in 45 minutes, 
bringing about appalling 
devastation. We were 
assured that was true. It 
was not true. We were 
told that Iraq had a rela-
tionship with Al Quaeda 
and shared responsibility 
for the atrocity in New 
York of September 11th 
2001. We were assured 
that this was true. It was 
not true. We were told 
that Iraq threatened the 
security of the world. We 
were assured it was true. 
It was not true.”

Uit ‘Art, Truth & Politics’, lezing van Harold 
Pinter bij ontvangst van de Nobelprijs op 
7 december 2005



minst zeggen dat Kelly niet 
het onderzoek heeft gekregen 
dat hij verdient en waar het 
publiek ook recht op heeft. Dus 
ja, dat dossier moet heropend 
worden, en er moet een onaf-
hankelijk onderzoek komen, 
los van de overheid. Want de 
omstandigheden van zijn dood 
zijn op zijn zachtst gezegd 
verdacht. Kelly was een stoor-
zender; wat hij zei speelde niet 
in de kaart van de regering. 
Maar als je daar vragen bij 
stelt, word je al snel weggezet 
als een complotdenker. 

In augustus werkte 
je enkele weken in 
Antigone en toonde je 
een eerste resultaat 
tijdens het Leave no one 
behind-festival, dat niet 
toevallig in het teken 
van klokkenluiders 
stond. 

Ik heb altijd gedacht dat 
Kelly te vergelijken viel met 
klokkenluiders als Edward 
Snowden en Julian Assange, 
maar ik moet nu toch vaststel-
len dat het nogal ambigu is. 
Kelly is niet echt een klokken-
luider pur sang, eerder een 
klokkenluider par erreur. Hij 
heeft heel even moed getoond 
en blijk gegeven van zijn 
integriteit, toen hij besloot niet 
langer te zwijgen en aan de 
BBC toe te vertrouwen dat er 
leugens stonden in het dossier 
waarmee het VK de invasie in 

Irak probeerde te verantwoor-
den. Maar toen daarna zijn 
naam dreigde uit te lekken, 
trok hij zijn nek weer in. Ik 
denk dat hij te hard gevangen 
zat in het systeem, en na zijn 
gesprek met die journalist al 
snel weer de leiband rond zijn 
hals voelde spannen. Ook voor 
zijn gesprek met de BBC heeft 
hij altijd zijn mond gehouden, 
terwijl hij als inspecteur heel 
goed wist dat er geen massa-
vernietigingswapens meer 
waren in Irak. Dus nee, hij is 
niet zuiver op de graat, David 
Kelly. En dat maakt hem des 
te boeiender. 

Hij heeft zijn verraad – 
of heldendaad – wel met 
de dood moeten bekopen.

Ik denk dat hij nooit heeft 
voorzien wat de gevolgen 
van dat gesprek met de BBC 
zouden zijn. Zodra de machi-
nerie in werking trad, is het 
heel snel gegaan. Het was 
een steile val, recht het ravijn 
in. Los van het dramatische 
einde denk ik dat iedereen zich 
in hem kan verplaatsen: de 
bescheiden grijze ambtenaar 
die op een dag beslist toch het 
woord te nemen. Het verhaal 
van Kelly is diepmenselijk, en 
draait rond vragen die ik zelf 
ook erg belangrijk vind: wat 
is eerbaarheid, wat is oprecht-
heid? Wat houdt het in ergens 
voor te staan, ergens je leven 
voor te willen geven?

Dat zijn niet bepaald 
lichte thema’s. 

Het is iets wat me bezighoudt, 
integriteit. Als ik kijk naar 
mijn eigen sector zie ik dat het 
voor jonge mensen vaak ver-
leidelijk is voor werkzekerheid 
of succes te gaan, maar ik wil 
geen offers maken. Ik wil mijn 
ziel niet verkopen. Een publiek 
mag dat naar mijn gevoel ook 
van jou verwachten: als kun-
stenaar moet je je eerbaarheid, 
je kwetsbaarheid durven tonen 
op een podium. Daarmee kan 
je écht iets teweegbrengen, een 
verschil maken. 

Door informatie te 
delen? 

Door mensen de ogen te ope-
nen. Daarin ligt voor mij onder 
andere de kracht van theater. 
Dat je via een zekere emotiona-
liteit – in dit geval het tragi-
sche einde van David Kelly – 
mensen vatbaar kunt maken 
voor andere thematieken die je 
wil binnenbrengen. Je maakt 
als publiek een gevoelsmatige 
connectie met het materiaal, 
en hierdoor blijft het langer, 
en in het beste geval blijvend, 
sluimeren. Dat heeft een 
voorstelling ook voor op andere 
media, zoals een krant of 
reportage: het kan veel effec-
tiever en doeltreffender zijn 
op de lange termijn. Theater 
kan je iets doen snappen op 
een dieper niveau. Ik vind het 
belangrijk dat Kelly ondanks 
de complexe thematiek een 
laagdrempelige voorstelling 
wordt. Een toeschouwer moet 
zonder al teveel voorkennis de 
zaal kunnen binnenstappen. 
En wie weet stelt hij zich aan 
het eind van de voorstelling 
wel een aantal vragen bij de 
wereld zoals hij die kent. 

Ellen Stynen
7 september 2021

“Judy, I will wait until  
the end of the week 
before judging – many 
dark actors playing 
games. Thanks for your 
support. I appreciate your 
friendship at this time. 
Best, David.”

Uit een e-mail van David Kelly op 17 juli 
2003, enkele uren voor zijn verdwijning



IF THERE WEREN’T ANY 
BLACKS YOU’D HAVE TO 
INVENT THEM

Aurelie Di Marino / Pianofabriek

Aurelie Di Marino nodigt Ahilan Ratnamohan, Benjamin Op de 
Beeck, Nona Buhrs, Farbod Fathinejadfard en Kaat Arnaert uit 
om het filmscript If There Weren’t Any Blacks You’d Have To Invent 
Them van Johnny Speight naar de scène te vertalen. De vijf acteurs 
vertalen de visie op racisme en identiteit uit de woelige jaren zestig 
naar het nu.

Met de bewerking van die ogenschijnlijk achterhaalde film, stelt ze 
een belangrijke hedendaagse paradox aan de kaak. Di Marino plaatst 
de medeplichtigheid van de samenleving aan openlijk geweld – dat 
vaak genegeerd of ontkend wordt – naast het onbewust sluimerend 
schuldgevoel van het individu. Ze stelt vragen als: Is het verlangen 
naar segregatie een inherent menselijk kenmerk? Hebben we het 
vrijheidsdenken helemaal geïncorporeerd? Wat is er veranderd en wat 
hetzelfde gebleven?

If there weren’t any blacks you’d have to invent them speelt specifiek 
met de erkenning van de onrechtvaardigheid van de blanke machts-
structuur in de samenleving en het feit dat men diezelfde machts-
structuren gebruikt om de eigen positie te bevorderen. Wie zet zijn 
masker op en speelt welke rol? Klopt er nog een menselijk hart achter 
het masker dat we opzetten in de samenleving?

“Het juiste stuk op het juiste moment, intelligent geënsceneerd en 
overtuigend vertolkt. Laat deze voorstelling nog op vele plekken 
spelen. Omdat onze patronen des te gevaarlijker worden als ze blind 
blijven. En omdat deze absurde creatie ze zichtbaar maakt.”

—Wouter Hillaert, Etcetera

gebaseerd op het filmscript  
If There Weren’t Any Blacks 
You’d Have to Invent Them van 
Johnny Speight 

van en met 
Aurelie Di Marino, Farbod 
Fathinejadfard, Benjamin Op 
de Beeck, Ahilan Ratnamohan, 
Nona Buhrs, Kaat Arnaert 

productie 
Kunstenwerkplaats 
Pianofabriek 

coproductie  
d e t h e a t e r m a k e r, 
Beursschouwburg, De Grote 
Post, C-TAKT

In Theater Antigone 
vrijdag 29 oktober 
om 20u15



THE BUTCHER
Gorges Ocloo / LOD muziektheater

2070, honderd jaar na de eerste staatshervorming. België bestaat niet 
meer. Vlaanderen is, na vier jaar oorlog, onafhankelijk geworden. 
Een woeste strijd, maar de lucht kleurde erna nooit meer blauw. De 
families van de Poolse bouwvakkers en poetsvrouwen die destijds de 
gebouwen hebben neergezet en schoongemaakt, controleren het land 
volledig via hun toen ingebouwde technologieën. Te midden van dit 
alles proberen een slager, de laatste in de stad, en zijn zoon met han-
dicap te overleven.

LOD-artiest Gorges Ocloo regisseert, componeert en speelt in The 
Butcher samen met Josse De Pauw. Toon Callier zorgt voor de 
livemuziek.

“Ik ben opgegroeid met de Anansi-verhalen, die eigenlijk altijd ver-
trekken vanuit een onschuldige, eenvoudige vraag, en die van daaruit 
een antwoord proberen geven op een veel grotere kwestie. En alles 
wat ik doe, vertrekt inderdaad vanuit zo’n stramien. Wat als? Wat als 
Vlaanderen inderdaad helemaal onafhankelijk is? Wat als de Polen 
niet gewoon bouwvakkers of poetsvrouwen zijn, maar infiltranten? Ik 
ben heel erg geïnteresseerd in die mogelijkheden. Ik wil mijn fantasie 
loslaten op de geschiedenis, of op de huidige werkelijkheid, of op klas-
siekers uit de canon, zoals Moby Dick, en dan kijken wat er gebeurt. 
Kunst en theater gaan over fantasie en over verbeelding, maar altijd 
in relatie met iets wat al bestaat. Het is ook een reconstructie van 
de geschiedenis. Wat we wisten of wat we niet wisten, en wat we nu 
weten of niet weten, en hoe we al die kennis en niet-kennis gebruiken 
om een mogelijk toekomstbeeld te creëren. In die constructie komen 
fantasie, verbeelding, politiek, voodoo, filosofie, mythologie en religie 
allemaal samen. En dat is mijn wereld. Waarheid en leugen bestaan 
niet voor mij.”

—Gorges Ocloo

concept, regie, tekst en 
compositie 

Gorges Ocloo
tekst en spel 

Josse De Pauw
zang 

Astrid Stockman
muzikale uitvoering 

Toon Callier, Bertel Schollaert
dramaturgie 

Bart Capelle
productie 

LOD muziektheater
met de steun van 

de TAX Shelter maatregel van 
de Belgische federale overheid 
tax shelter partner Flanders 
Tax Shelter

In Theater Antigone 
donderdag 11 november 
om 20u15
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DE KLEINE PRINS
Theater Malpertuis 

Theater Malpertuis brengt twee versies van hun nieuwe voorstel-
ling De Kleine Prins: een voor volwassenen, en een voor kinderen en 
jongeren.

Na een noodlanding in de woestijn ontmoet een piloot een kleine jon-
gen. De jongen vertelt honderduit over de planeet waar hij vandaan 
komt, de bloem waarmee hij samenwoont en het gevecht dat hij levert 
met de zaadjes van de apenbroodboom. 

De Kleine Prins is een klassieker die je zoals elk goed sprookje aan 
steeds weer nieuwe generaties kunt doorvertellen. Maar het is niet 
louter een kinderboek. Schrijver Antoine de Saint-Exupéry schreef 
het verhaal toen hij in een hotel in New York verbleef, een jaar voor 
zijn dood. Het heeft er alle schijn van dat hij toen behoorlijk aan de 
grond zat en dat schemert door in de schriftuur. Naar het einde toe 
sluipt er een toon binnen die even poëtisch als diepzinnig is. De dialo-
gen die de prins voert met zowel de vos als de slang zijn doortrokken 
van weemoed en levenswijsheid.

In de familievoorstelling leggen de acteurs hun vossen- en slangen-
masker moeiteloos af om persoonlijke vragen te stellen aan de zaal en 
aan zichzelf: “Hebben jullie je ooit al afgevraagd waarom jullie papa 
en mama jullie eigenlijk op de wereld gezet hebben?”

In de versie voor volwassenen tasten de spelers hun eigen ambities af: 
wel of niet kinderen op de wereld zetten, zijn er nieuwe mogelijkheden 
buiten het traditionele gezinsverhaal, bedank ik toch liever voor de 
verantwoordelijkheid?

De voorstelling baadt in een sprookjesachtige, Disneyachtige sceno-
grafie… wie laat zich immers niet graag onderdompelen in een wereld 
van licht en kleur? Dat is toch van alle tijden, en alle leeftijden?

spel 
Nikolas Lestaeghe (K.A.K.), 
Thomas Janssens (acteur- 
regisseur), Naomi van der 
Horst (WOLF WOLF) 

spelcoach 
Piet Arfeuille

productie 
Theater Malpertuis

In Theater Antigone
— AVONDVERSIE 
vrijdag 19 november
om 20u15
— FAMILIEVOOR-
STELLING (8+)
zondag 21 november
om 14u – in het kader 
van Kunstendag voor 
Kinderen
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KUNSTENDAG VOOR 
KINDEREN — WORKSHOP
DE KLEINE PRINS
Wil je graag theater spelen? Op Kunstendag voor Kinderen kan je 
’s ochtends een gratis workshop volgen onder leiding van speler en 
maker Thomas Janssens. In de namiddag kan je Thomas zelf aan het 
werk zien in de voorstelling De Kleine Prins.

De combinatie van workshop en voorstelling geeft je een hele dag  
theaterplezier, maar je kan ook enkel voor de workshop of de voorstel-
ling kiezen. 

Opgelet: er wordt geen opvang of lunch voorzien tussen de workshop 
en de voorstelling. Ouders of begeleiders die mee willen naar de fami-
lievoorstelling De Kleine Prins dienen apart te reserveren. 

Kunstendag voor Kinderen is een dag waarop kinderen en hun fami-
lie in heel Vlaanderen actief kunst kunnen beleven. De dag is een ini-
tiatief van de Vlaamse minister van Cultuur en wordt georganiseerd 
door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

In Theater Antigone
zondag 21 november
van 10u tot 12u
voor 10- tot 12-jarigen

foto: Fred Debrock



VADERLANDLOOS
Jr.cE.sA.r, ARSENAAL & KVS

Op zijn identiteitskaart stond geen Belg en geen Zuid-Afrikaan. 
VADERLANDLOOS stond er in drukletters op. Als kind creëerde hij 
dan maar zijn eigen land waarin hij met al zijn demonen ging wonen.

Een opzwepende en beklijvende voorstelling waarin Junior 
Mthombeni je met zijn muzikale kompanen meeneemt op een trip, 
waarin hij zijn familiegeschiedenis en zijn eigen verhaal verweeft en 
deelt met het publiek. Soms ingetogen, sereen en kwetsbaar, soms 
luid, rauw en strijdlustig.
 
Juniors woorden boren samen met de livemuziek in je ziel maar bie-
den ook een warm toevluchtsoord voor al wie zijn/haar plaats zoekt in 
het leven en in deze wereld.

Jr.cE.sA.r zijn Junior Mthombeni, Fikry El Azzouzi en Cesar 
Janssens. Ze creëerden samen ook de spraakmakende voorstellingen 
Reizen Jihad, Malcolm X en Dear Winnie.

monoloog acteur 
Junior Mthombeni

muzikanten 
Arne Demets, Cesar Janssens, 
Junior Mthombeni, Pieter Van 
Bogaert

concept en creatie muziekinstru-
menten  

Jr.cE.sA.r en Ralf Nonn
dramaturgie 

Gerardo Salinas
productie 

ARSENAAL/LAZARUS
coproductie 

Perpodium en KVS
met steun van 

de taxshelter van de Belgische 
Federale Overheid

In Theater Antigone 
donderdag 25 november 
om 20u15

foto: Guy Kokken



A SEPARATION
tg STAN

Eerste beeld: een koppel bij de rechtbank. Zij wil weg, het land uit, 
om haar dochter een betere toekomst te bieden. Hij wil blijven om 
voor zijn oude, zieke vader te zorgen.

De scheidingsprocedure wordt opgestart. 
Maar wat wil het kind eigenlijk?

We zien vijf spelers die gestalte proberen te geven aan alle persona-
ges uit de film: stuk voor stuk antihelden, vechtend voor een betere 
toekomst. Een menselijk verhaal over schuld en onschuld. Een uni-
verseel verhaal zonder helden. 

Over échte mensen die strijden voor hun rechten en voor hun gelijk. 
Over fouten maken. 
Over vergeven. 
Over kind zijn. 
Over vrouw zijn. 
Over man zijn. 
Over oud en hulpeloos zijn.

Binnen een systeem van onderdrukking en censuur.

Waar botsen de spelers op de grenzen van hun voorstellingsvermo-
gen? En waar dringen politieke en religieuze verschillen binnen 
tussen hen en dat wat er gespeeld moet worden?

“Edelachtbare, wat moet ik doen?”

“U kunt niet voor elk klein probleem een scheiding aanvragen.”

“Klein? Mijn probleem is niet klein. 
Het gaat hier om mijn dochter.”

“Het is ook zijn dochter. 
Hij heeft ook rechten. 
Ik ben hier de rechter en ik vind dat uw probleem klein is. 
Hier tekenen alstublieft en tot ziens.”

De voorstelling heeft als belangrijkste uitgangspunt de Iraanse film 
A Separation van Asghar Farhadi die in 2011 onder andere met een 
Oscar, Gouden Beer, César en Golden Globe werd bekroond.

“De voorstelling is echter stekeliger, én komischer dan louter een 
reconstructie van de film. Onwillekeurig krijg je als toeschouwer 
immers niet enkel belangstelling voor de filmplot. Je wordt ook steeds 
meer meegezogen in de conflicten tussen de acteurs. Je gaat ze voor 
waar aannemen. Je vergeet zo dat dit een spel is. Dat de acteurs 
hier een lichte karikatuur tonen van wie ze werkelijk zijn. Daardoor 
trap je geregeld in de val van je eigen biases en vooroordelen. Tot de 
acteurs je daar dan zelf weer attent op maken. (…) Dat alles maakt 
van A Separation een uitdagende en tegelijk geestige voorstelling.”

—Pieter T’Jonck, Pzazz, 19 september 2020

van en met 
Scarlet Tummers, Evgenia 
Brendes, Gustav Koenigs, 
Manizja Kouhestani,  
Mokhallad Rasem

concept en tekstbewerking 
Scarlet Tummers

artistiek advies 
Jolente De Keersmaeker, 
Damiaan De Schrijver, Frank 
Vercruyssen, Matthias de 
Koning

productie 
tg STAN

coproductie 
d e t h e a t e r m a k e r

In Theater Antigone 
vrijdag 3 december 
om 20u15

foto’s: Karl Anton Koenigs



MÉTISSE
Theater Antigone, Action Zoo Humain

ze 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

Métisse brengt het verhaal van een witte grootmoeder (Christa), haar 
dubbelbloeddochter (Christine), diens witte vriend (Werner) en haar 
zwarte kleindochter (Etouri). De vier personages schommelen tussen 
gezin en geschiedenis, tussen fictie en realiteit. Ze gaan elk op hun 
manier om met een blijvend maatschappelijk probleem: beeld(ver)vor-
ming over verschillende huidskleuren, culturen en hun vermenging. 
Welk deel van hun identiteit en erfenis proberen ze van zich af te 
werpen? Welke stereotypen brengen ze in beweging, en welke houden 
ze in stand?

Métisse is een tragikomische, muzikale voorstelling over het exis-
tentiële vraagstuk van ‘dubbelbloedkinderen’ sinds de jaren zestig, 
toen ze als onwettige burgers massaal op onbegrip stuitten – zowel 
in het witte Europa als in Zwart-Afrika. De inspiratiebron voor de 
voorstelling is het verhaal van Ann Van Vaerenberg, dochter van 
een zwarte priester en een Belgische vrouw, en intussen zelf moeder. 
Regisseur Tom Dupont laat de perspectieven door elkaar vloeien van 
drie generaties vrouwen, met telkens een donkerdere huid, en legt op 
die manier een stuk verborgen heden en verleden bloot. In december 
krijgt u een laatste kans om te komen kijken, in Mechelen of Kortrijk. 

regie en tekst 
Tom Dupont

spel 
Kapinga Gysel, Patricia 
Kargbo, Lucas Van der Vegt, 
Katelijne Verbeke

productie 
Theater Antigone, Action Zoo 
Humain

coproductie 
Perpodium

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

In Theater Antigone 
donderdag 9 & vrijdag 
10 december 
om 20u15
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I FORGOT
Oxana Sankova

In I forgot tackelt de Russische theatermaakster Oxana Sankova de 
pijn van haar jeugd. Alleen al eraan denken is pijnlijk: de plek waar 
ze van is weggelopen, de plek waar ze zich altijd heeft geschaamd, de 
plek die ze nooit aan iemand heeft laten zien. Ze droomt er bijna elke 
nacht over. Hoewel ze het huis van haar jeugd altijd heeft gehaat, 
voelde ze zich gebroken toen alles eromheen werd vernield. De gebo-
gen houten wereld. De kleine binnenplaatsen. De geheime hoeken en 
de gaten in de hekken.

“We woonden in een soort kelder met een raam op ooghoogte. Buiten 
het raam was er een kleine tuin. Heel klein eigenlijk. Vijf kersenbo-
men, wat frambozen, appelbessen en aardbeien. Maar voor mij was 
het als een grote magische wereld. Ik keek er vooral ’s nachts naar. 
Dan sliep ik met de gordijnen open omdat ik bang was voor het don-
ker. De tuin werd begrensd door een houten hek dat vaak instortte. 
Ik schaamde me dat ons hek altijd instortte. Ik schaamde me dat van 
alle houten huizen ons huis het lelijkste was. En dat we in een kelder 
woonden. Mijn kinderwereld werd gesloopt om plaats te maken voor 
een luxueus betonnen monster. Maar mijn arme gammele huis staat 
er nog steeds, als een vlek van schaamte op de elitaire omgeving.”

Oxana Sankova groeide op in de Russische stad Samara en behaalde 
in 2002 haar acteursdiploma aan GITIS, de theateracademie in 
Moskou. Na een acteercarrière van bijna vijftien jaar koos ze voor een 
radicale koerswijziging door regie te gaan studeren aan het RITCS in 
Brussel. Tijdens het Leave no one behind-festival maakte ze een eer-
ste mooie passage in Theater Antigone met de korte performance My 
Dear, Where Will You Find Her, Such Love? Such Truth? Nu brengt 
ze het ontroerende I forgot naar onze zaal.

regie en dramaturgie 
Oxana Sankova

spel 
Nona Buhrs, Katrijn De 
Cooman

techniek 
Jamy Hollebeke

decorontwerp 
Jan Rymenants

fotografie 
Sebastian Stianski

mentorteam 
Bart Capelle, Ruud Gielens, 
Geert Opsomer, Harry Cole, 
Saskia Louwaard

productie 
RITCS

In Theater Antigone
vrijdag 17 december
om 20u15

De voorstelling wordt gespeeld 
in het Engels met Nederlandse 
boventiteling
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RESIDENTEN
Vanaf september 2021 wordt de ploeg van 
Theater Antigone uitgebreid met twee nieuwe 
theatermakers, die voor langere tijd deel zullen 
uitmaken van het huis. Ze krijgen de tijd en de 
speelruimte om te experimenteren, te repete-
ren en om onze werking te inspireren. Zo biedt 
Theater Antigone ook een antwoord op de vraag 
om opkomende kunstenaars duurzamer te 
ondersteunen.

We bieden hen de gelegenheid om verder te 
groeien en te knoeien in hun werk, zonder daar 
meteen de druk van een grande première aan 
te koppelen. Daarin worden ze artistiek, tech-
nisch, productioneel en zakelijk bijgestaan door 
de rest van het team. Wanneer de tijd rijp is, 
openen ze de deuren van hun atelier voor een 
eerste afspraak met het publiek.

Tegelijkertijd worden ze ook deelgenoot in de 
werking op alle niveaus. Ze zullen opduiken 
als coaches in Magma of de theaterkampen en 
hun verbeelding loslaten op het gebouw, op de 
omkadering van voorstellingen, op festivals 
en in onze brochures. Zo kunnen zij ons werk 
contamineren, en wij dat van hen.

Onze eerste twee residenten zijn:
Atta Nasser (seizoen 21–22)
Amélia Malfait (seizoen 21–22 en 22–23)

Amélia Malfait groeide op in Brussel. 
Na enkele omzwervingen in geschiedenis, 
arabistiek en filosofie, studeerde ze in 2021 
af als theatermaker aan het RITCS in Brussel 
en sloot ze zich aan bij de artistieke bende 
van TransfoCollect. Ze is gefascineerd door 
de donkere krochten van de kindertijd, door 
absurdisme en waanzin. Haar werk is niet 
voor één gat te vangen. Wars van conventies 
bricoleert ze werelden als junkyards, bevolkt 
door creaturen die de verschillen tussen 
mens, dier en ding ontmantelen. Sprekende 
stoelen, wreed-kinderlijke kermisklanten of 
musicerende schimmels: allemaal passeren 
ze de revue in een beeldend en associatief 
universum dat de spelregels van de samenle-
ving en van het theater wilt uitdagen. 

Atta Nasser werkte tot zijn 27ste als 
acteur in Palestina. Daar speelde hij in 
voorstellingen bij o.a. Al-Kasaba Theatre 
(Ramallah), Al-Harah Theatre (Bethlehem) 
en Jaffa Theatre. De liefde bracht hem naar 
Brussel, waar hij in 2019 afstudeerde als  
theatermaker aan het RITCS met het semi- 
autobiografische A Mess. Als speler en maker 
dook hij ondertussen op in voorstellingen van 
Kloppend Hert, tg Stan, Bronks en Théâtre 
National. Sinds enkele jaren wakkerde zijn 
liefde voor tekenen en schilderen ook weer 
aan. Zowel zijn theater- als tekenwerk spelen 
met naïviteit en kinderlijkheid met een grote 
poëtische kracht. Tussen het Nederlands, 
het Arabisch en het Engels ontwikkelt hij een 
theatertaal die in zijn absurditeit aan Samuel 
Beckett herinnert, maar dan met een hoog 
Monty Python-gehalte. Terugkerend element 
in zijn werk is isolement en het verlangen 
naar een andere plek.

Constant Nieuwenhuys, Oneindige Stad, 1956

Paula Rego, The Children’s Crusade, 1935
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Jean Tinguely, Méta-Harmonie II, 1979
Brian Chippendale, Art, 2012



Atta betekent Vlieg.
Een echte Vlieg.
Atta, een Vlieg die zich kosmopolitisch verspreidt.
Een huisvlieg.
Een Vlieg huist in onnoemelijk vele kamers.
Een Vlieg attaqueert liefelijk.
Een Vlieg vegeteert niet; doorprikt illusies als een 

bronstige mug.
Illusies die de Vlieg herconstrueert.
De Vlieg vervormt, past aan, roept door middel van Spel 

een leven op.
Een Vlieg leeft niet op sodawater en rottend fruit.
Een Vlieg overleeft op Brood en Spelen.
Zoemend, nieuwsgierig, speels.
Geen zicht op comfort. Geen zin in verveling.
Uit de luie zetel blijft de Vlieg weg.
De goesting drijft haar vleugels.
Dat zijn er meer dan twee.
Een kleine, goedlachse Vlieg.
Een Vlieg is geboeid door zowel het Kleine als het Grote.
Een Vlieg die door geen vliegenklap te meppen valt.
Een Vlieg vliegt met haar pootjes op de grond.
Een broerige energiestoot, zwervend bestaan met de Hoop  

als olie.
Hoop op rechtvaardigheid, de Liefde, menselijkheid.
Een Vlieg met een grote tank gevuld met fantasie, Wil, 

ijver.
Een Vlieg deelt, verdeelt plezier, zwermt kennis uit.
Een Vlieg op zoek naar een Zwerm om mee te spelen, 

ontdekken, veroveren.
Een Vlieg verklaart meetsystemen failliet.
Een Vlieg maakt korte metten met boekhoudkundig denken.
Een Vlieg viert feest, met de allures van twee Eekhoorns.
Een Vlucht richting bendevorming.
Een Vlieg flitst richting Schoonheid.
Een Vlieg wil per definitie prutsen.
Een Vlieg klappert met engagement.
Een Vlieg, wier talloze antennes alarm slaan bij een  

nieuwe ontdekking, bij de aanvang van een nieuw spel.
Een Vlieg vlindert elke dag op reis.
Atta strandt in The Far West, te Kortrijk.
Atta maakt een nieuwe reis. 

Atta Nasser door Amélia Malfait



Amélia Malfait door Atta Nasser 



HERFSTKAMP
Heb jij zin om theater te spelen? Wil je acteur  
of actrice worden? Dan zijn onze theaterkampen 
geknipt voor jou!

Ook dit seizoen kunnen jongeren in verschil-
lende leeftijdsgroepen bij ons terecht voor een 
complete onderdompeling in de theaterwereld. 
Tijdens het herfstkamp bezetten de 13- tot 
16-jarigen onze theaterzaal, begeleid door twee 
bevlogen theatermakers.

In oktober kom je elke zaterdag samen, om 
daarna in de herfstvakantie volle dagen toe te 
werken naar een toonmoment voor vrienden en 
familie. Je maakt en speelt samen met regis-
seurs Axelle Verkempinck en Dries Notelteirs.

Axelle studeerde regie aan het Brusselse 
RITCS. Ze toonde in juni nog haar eind-
werk Schiet eerst de vrouwen neer in Theater 
Antigone. En je kent haar misschien ook wel 
als Isa uit de bekroonde MNM-serie Bathroom 
Stories. Dries studeerde in 2017 af als speler 
aan het RITCS en coachte ondertussen al ver-
schillende theaterkampen bij Theater Antigone. 
In 2019 kon je hem hier nog op de scène zien in 
de voorstelling Woestzoeker.

In Theater Antigone

Iedere zaterdag vanaf 2 oktober t/m  
30 oktober 2021, van 13u tot 17u
Aansluitend 5-daags kamp in de herfst- 
vakantie, van 1 t/m 5 november
van 9u tot 16u30

PRIJS (lunch + drank niet inbegrepen):  
€ 150 – Kansentarief UiTPAS: € 30

MAGMA
Er broeit iets in Kortrijk. Voor de zomer start-
ten we, met de steun van Schouwburg Kortrijk, 
Magma op: een artistiek platform waarmee we 
de hyperdiversiteit van de straat op het podium 
willen brengen. Enkele Magma-jongeren 
kregen hun vuurdoop tijdens het Leave no one 
behind-festival: ze deden een theatrale inter-
ventie en stonden op het podium tijdens de 
spoken word-avond Guerrilla’s in de mist. Dit 
najaar hervatten we de tweewekelijkse sessies 
op zondag.

Ben je 17 jaar of ouder en heb je zin om mee 
te doen? Stuur een mailtje naar 
hannah@antigone.be.
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Do 14.10.2021 20u15 Paling   Cc De Kimpel Bilzen

Do 21.10.2021 20u15  Kelly   Theater Antigone Kortrijk – première

Vr 22.10.2021 20u15  Kelly   Theater Antigone Kortrijk

Za 23.10.2021 20u15  Kelly   Theater Antigone Kortrijk

Do 28.10.2021 20u15 Paling    Cc De Kern Wilrijk

Vr 29.10.2021  20u15 If there weren’t any blacks Theater Antigone Kortrijk

  20u30 Paling   Cultuurfabriek Damme

Vr 05.11.2021 20u Paling   Cc de Brouckere Torhout

Wo 10.11.2021 20u15 Paling   Cc De Adelberg Lommel

Do 11.11.2021 20u15 The Butcher   Theater Antigone Kortrijk

Wo 17.11.2021 20u15 Paling   Cc De Werft Geel

Vr 19.11.2021 20u15 De Kleine Prins    Theater Antigone Kortrijk

  20u15 Paling    Cc Het Perron Ieper

Zo 21.11.2021 14u De Kleine Prins (8+)   Theater Antigone Kortrijk

Ma 22.11.2021 20u Paling   Kopergietery Gent

Wo 24.11.2021 20u15 Paling   Cc De Mol Lier

Do 25.11.2021 20u15 Vaderlandloos   Theater Antigone Kortrijk

Vr 26.11.2021 20u Paling   Cc Merelbeke

Za 27.11.2021 20u15 Paling   Cc Merksem

Wo 01.12.2021 20u15 Paling   C-mine Genk

Vr 03.12.2021 20u15 A Separation   Theater Antigone Kortrijk

  20u15 Métisse   ARSENAAL/LAZARUS Mechelen

Do 09.12.2021 20u15 Métisse   Theater Antigone Kortrijk

Vr 10.12.2021 20u15 Métisse   Theater Antigone Kortrijk

Vr 17.12.2021 20u15 I forgot   Theater Antigone Kortrijk

De reservatiegegevens voor de reisvoorstellingen vind je op onze website.
Reserveren voor de voorstellingen in Theater Antigone?
www.antigone.be of 056 24 08 87

Theater Antigone 
Overleiestraat 47
8500 Kortrijk

Theater Antigone werkt met de steun van Vlaanderen, Stad 
Kortrijk, Koning Boudewijnstichting, het Streekfonds en de 
taxshelter van de Belgische Federale Overheid

v.u. Haider Al Timimi
Rekollettenstraat 20–22, 8500 Kortrijk
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beeld cover: Mario Debaene
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