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spel 
Haider Al Timimi

tekst en regie 
Geert Vandyck, Haider Al 
Timimi

dramaturgie 
Bart Capelle

muziekontwerp 
Eduardo Vega, Dimitry Joly

lichtontwerp 
Reynaldo Ramperssad

kostuum 
Marij De Brabandere, Lien Van 
Wemmel

decor 
Hiro Verbist, Sarah Geirnaert

vertaling 
Jan Forrez

productie 
Kloppend Hert

in samenwerking met 
C-mine

In Theater Antigone
woensdag 5 oktober
om 20u15

voor iedereen vanaf 14 jaar

ICH BIN WIE DU
Kloppend Hert

In Arabland zijn de mensen sterk en groot. Trots en sentimenteel. 
Gastvrij en bijna perfect. In Neverland zijn de mensen zacht en mooi. 
Rijk en ondernemend. Niet zo gastvrij en bijna perfect.

Kan je ook zijn wie je wil zijn als je uit een ander deel van de wereld 
komt? Fairuz is een van de beroemdste zangeressen van het Midden-
Oosten. Mocht je haar niet kennen: denk aan Nancy Sinatra, maar 
dan de Arabische versie. Ze trad op in de Royal Albert Hall in 
Londen, L’Olympia in Parijs en Carnegie Hall in New York. De uit 
Libanon afkomstige diva is al een halve eeuw dagelijks op de radio 
te horen, van Irak tot Marokko. Ze is het symbool voor het verlangen 
naar vrede in het Midden-Oosten.

Haider Al Timimi gaat de strijd aan met zijn verleden en de leegte in 
zijn hart en verliest zich in zijn obsessie voor Fairuz. Ich bin wie du 
is een voorstelling over vrijheid, en heeft sinds de première in 2013 
niets aan relevantie moeten inboeten. Integendeel – na de Arabische 
Lentes, burgeroorlogen en de daarop volgende vluchtelingenstromen 
lopen de continenten meer dan ooit in elkaar over. Wie zijn die ‘nieuw-
komers’? Wat laten ze achter, maar vooral: wat brengen ze mee? Met 
welke verhalen, kunst, muziek, … dagen ze onze canon uit, en wat 
moeten zij loslaten om hun plek hier te verdienen? Ich bin wie du 
werd in 2013 geselecteerd voor Circuit X.

“Haider Al Timimi laat zijn publiek meemaken hoe het is om te wor-
den wie je wilt zijn als je achtergrond uit twee culturen bestaat. Ich 
bin wie du, maar ook weer net niet.”

—Theaterkrant ★★★★

“Een complex en gelaagd geheel van een spanningsrijke schoon-
heid, geschraagd door metaforen en associaties die voortdurend 
naar elkaar verwijzen. Daarnaast heeft het optreden van Haider Al 
Timimi een toets van soberheid en integriteit. Kwaliteiten die Ich bin 
wie du boven het peil van de gemiddelde theaterproductie uittillen.”

—Etcetera

“Haider Al Timimi laat zijn vele talenten zien tijdens zijn slimme, 
ontroerende solo Ich bin wie du.”

—Volkskrant ★★★★
foto: Bart Grietens



SO YOU THINK YOU CAN
M5 / Kultuurfaktorij Monty

Teacher Rudy wil zijn jong dansteam koste wat kost naar de finals 
van de competitie leiden. De strijd om de solo is verbeten in een team 
waar ook de perikelen van de puberteit de kop opsteken. De jonge 
dansers komen zichzelf en elkaar tegen. Nekt de onderlinge rivaliteit 
de vriendschap of haalt de teamspirit het van de individuele ambitie? 

So You Think You Can is een uitputtende voorstelling over collectivi-
teit, vriendschap en ambitie. Een Vlaamse American Dream.

THIS IS THE FUTURE! 
YOU ARE MAKING THE FUTURE! 
NOW STOP THINKING! 
START DOING!

So You Think You Can is een uitloper van het vijfde montignardpro-
ject (2021) van Kultuurfaktorij Monty in Antwerpen. In het montig-
nardproject werken nieuwe theatermakers gedurende een half jaar en 
met een cao-conform contract op zak in een veilige omgeving aan een 
diepgaand onderzoek in de theaterkunsten. Na een intensieve samen-
werking in 2021 ontmoeten de acht montignards#5 elkaar opnieuw. 
Onder de nieuwe noemer M5 maken ze een jeugdvoorstelling van de 
veelbesproken slotact van hun montignardtraject.

van en met 
Mira Bryssinck, Khalid Koujili 
El Yakoubi, Mona Mina 
Leon, Runa Robbroeckx, 
Egon Schoelynck, Hanne 
Timmermans, Ali Ünal 

techniek 
Hanne Dick, Milan De Wael

productie 
Kultuurfaktorij Monty

In Theater Antigone
donderdag 13 oktober
om 20u15

voor iedereen vanaf 13 jaar
taal: Nederlands en eenvoudig 
Engels

fo
to

: K
ul

tu
ur

fa
kt

or
ij 

M
on

ty



concept 
Laurence Roothooft en Suze 
Milius

spel 
Laurence Roothooft

regie 
Suze Milius

kostuumontwerp 
Johanna Trudzinski

muziek 
Jasper Segers

lichtontwerp 
Sander Salden

klank 
Jonas De Wulf 

decor 
Koen Demeyere, Kris Van 
Oudenhove 

techniek 
Jeroen Doise, Jonas De Wulf, 
Niels Verougstraete

productieleiding 
Koen Demeyere, Gielke Smet 

productie 
KOPERGIETERY en KGbe

met de steun van 
de Tax Shelter maatregel van 
de Belgische federale overheid

In Theater Antigone
dinsdag 25 oktober
om 20u15

voor iedereen vanaf 13 jaar

SHE
KOPERGIETERY & KGbe

In SHE kruipt actrice/zangeres Laurence Roothooft in de huid van 
talloze vrouwen die haar ten diepste beroeren. Samen met regisseur 
Suze Milius drijft ze haar drang om te transformeren tot het uiterste.
Laurence weet basically niet zeker of ze als het juiste personage door 
het leven gaat.

Hoeveel rollen kan je spelen in je leven? 
Wat als je de mensen naar wie je heel hard opkijkt, nu eens speelt?
Kan je ze dan ook gewoon ‘zijn’?
Laurence als alter ego van Cardi B, Angela Merkel, mama 
Jacqueline, Oprah, Cindy Sherman, haar betovergrootmoeder of 
Grace Jones?

SHE is geen gewone theatermonoloog.
SHE is wervelend, muzikaal en dressed however she wants.
SHE is onvergetelijk en oogverblindend.
SHE beweegt en is hoogstwaarschijnlijk a bit TOO much.

foto: Yuri Andries



RABOT 2
Simon Allemeersch / Lucinda Ra

‘Hoe is het nu met u?’

Deze eenvoudige vraag is het startpunt van Rabot 2, een documen-
tairevoorstelling van Simon Allemeersch. De titel verwijst naar 
Simons eerdere productie Rabot 4-358, al is dit ‘vervolg’ een op zich 
staande voorstelling. Voor Rabot 4-358 vestigde theatermaker Simon 
Allemeersch in 2010 zijn persoonlijk atelier in de sociale woontorens 
van de Rabotwijk in Gent die leegliepen omdat ze werden afgebroken. 
De voorstelling was een reconstructie van het verhaal van dat atelier, 
de gebouwen én de bewoners. 

Als startpunt voor Rabot 2 is Allemeersch de mensen gaan opzoeken 
met wie hij ooit in de Rabotwijk heeft samengewerkt, om te kijken 
hoe het nu met hen gaat. Vanuit deze individuele verhalen zoomt hij 
uit naar een groter verhaal over private en publieke rijkdom. Welke 
rijkdom hebben we nodig om een goed leven te leiden, en welke rol 
kunnen architectuur, stadsontwikkeling en beleid hierin spelen? Er 
zijn veel nieuwe torens verschenen in onze steden.

Rabot 2 is een ambachtelijk gemaakte ‘subjectieve documentaire’, die 
gebaseerd is op een videodagboek dat teruggaat tot 2010. In de voor-
stelling combineert Allemeersch live geluid, documentatie, muziek, 
theater en videobeelden tot één geheel. Een maatschappelijk verhaal 
op het snijpunt van architectuur, stadsontwikkeling, geschiedenis en 
vormgeving.

scène en video 
Simon Allemeersch

muziek 
Rudy Trouvé

feedback en dramaturgie 
Barbara Claes, Ace Coppieters, 
Sofie Van der Linden, Stefanie 
Claes

illustratie 
Sofie Van der Linden

grafisch ontwerp 
Mario Debaene

productie 
Lucinda Ra

coproductie 
VIERNULVIER, DE SINGEL, 
UGent

in samenwerking met 
Frascati, Het Bos & Cultuur 
district Antwerpen

met de steun van 
de Vlaamse overheid

spreiding 
Vincent Company

In Theater Antigone
donderdag 1 december 
om 20u15

stills: Simon Allemeersch

foto: Yvan Mahieu



tekst en spel 
Atta Nasser en Scarlet 
Tummers

artistiek advies 
Bart Capelle, Jolente De 
Keersmaeker, Damiaan De 
Schrijver, Haider Al Timimi, 
Frank Vercruyssen

techniek 
Bert Vermeulen

productie 
tg STAN

coproductie 
Theater Antigone

tekst 
gebaseerd op onder meer 
Simone Weil, Mahmoud 
Darwish, Amin Malouf, Sylvia 
Plath, Edward Saïd, e.a.

met steun van 
wpZimmer en Zuidpool

In Theater Antigone
woensdag 7 december
om 20u15

taal: Engels, Nederlands 
boventiteld

JERUSALEM 
Scarlet Tummers & Atta Nasser / tg STAN

Twee mensen niet van hier
Bouwen aan een leven
Aan een toekomst
Hoopvol
Jeruzalem is hun speelplaats
Een plek die symbool staat voor een begin
Het epicentrum van drie wereldgodsdiensten
En de plek van eeuwigdurende strijd over ideologieën en bezit

It’s good that you are here
It’s good that we are here
Together
It’s good that you left your country
It’s good that this is your country now
You can call this your country
It’s good that you fell in love
It’s good that you got married
Is it good that we are married?
It’s good that you have children
You have two
I have two
It’s good that you have hope

Atta Nasser, geboren in Jeruzalem, en Scarlet Tummers, geboren 
in Den Haag, ontmoeten elkaar op de scène in een zoektocht naar 
identiteit en zingeving. Ondanks hun verschillen en met hun overeen-
komsten willen ze te weten komen wat geloof betekent, zowel binnen 
religieuze praktijken als in het dagelijkse leven. Geloof meandert door 
hun wereld, via hun ouders, partners en kinderen. Het resultaat is 
een conversatie tussen twee makers die zichzelf, elkaar én het publiek 
willen confronteren met hun interpretatie van waar Jeruzalem voor 
staat. 

Jerusalem werd gecreëerd in het kader van de medeSTANders, een 
initiatief waarbij jonge makers een voorstelling uitwerken onder de 
vleugels van STAN. Zowel Scarlet Tummers als Atta Nasser hebben 
al een band met het gezelschap: Atta maakte deel uit van Move (on) 
en Orphans, Scarlet van Somnia en De Kersentuin. In 2020 volgde 
haar creatie van A Separation, een STAN-voorstelling met als uit-
gangspunt de gelijknamige Iraanse film van Asghar Farhadi.
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KELLY
Tim Natens / Theater Antigone

Who the f*ck is David Kelly and why should you care?

Maar eerst: wat bezielt een jonge kunstenaar om in deze drek van 
de geschiedenis te springen? Een figuur te belichamen die bezweek 
onder het gewicht van een oorlogsmachine en hem (post mortem) 
een stem te geven? Met humor en verbeelding om de bittere ernst te 
verdoezelen?

Is het een ode aan Kelly?
Wil hij voor eens en voor altijd het raadsel achter diens mysterieuze 
overlijden oplossen?
Is het om ons nog eens attent te maken op dat stukje geschiedenis dat 
voor velen nog steeds de toekomst bepaalt?
Of wil hij begrijpen waarom mensen zich aan Amerikaanse vliegtui-
gen vastklampen om een paar meter verder de dood te vinden?

From zero to hero to… very zero.

In Kelly kruipt de jonge theatermaker en speler Tim Natens in de 
huid van de verguisde Britse wapeninspecteur David Kelly, die het 
in 2003 aandurfde vraagtekens te plaatsen bij de invasie in Irak en 
enkele maanden later in onduidelijke omstandigheden om het leven 
kwam. Alle documenten rond zijn overlijden moeten tot 2073 achter 
slot en grendel blijven.

Negentien jaar na zijn dood betreedt David Kelly de scène. Hij blikt 
terug op zijn loopbaan, op de laatste maanden van zijn leven en op 
zijn beslissing niet langer een pion te zijn.

Kelly is een tragikomische monoloog over eergevoel en integriteit, 
over een persoonlijke strijd in het licht van de wereldgeschiedenis.

tekst en spel 
Tim Natens 

regie 
Haider Al Timimi 

dramaturgie 
Ellen Stynen 

coaching 
Jos Verbist

scenografie 
Giovani Vanhoenacker

lichtontwerp 
Valentin Boucq 

geluidsontwerp 
Niels Vanherpe 

techniek 
Lukas Vanhoutte, Maarten 
Thorrez

productieleiding 
Bram Corneillie

tourmanagement 
Noor Deuss

productie 
Theater Antigone 

met dank aan 
Martin Zizi, Cor Bellanger, Jan 
Willems, Mattieu Verpoort

Op tournee
in Tielt, Tienen, Knokke-
Heist, Tessenderlo, Bree 
& Torhout
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KUNSTENDAG 
VOOR KINDEREN
Op zondag 20 november vindt de elfde editie 
van de Kunstendag voor Kinderen plaats. Ook 
wij gooien dan naar goeie gewoonte onze deuren 
open. Kinderen tussen acht en twaalf jaar oud 
kunnen op een speelse manier de wereld van 
het theater ontdekken. 

We bieden twee workshops aan:

— Een WORKSHOP DECOR onder de 
deskundige leiding van scenograaf Giovani 
Vanhoenacker. Samen met hem knutsel je 
een heus decor. Wat dat precies wordt, is nog 
een verrassing.

— Een WORKSHOP ACTEREN door 
theatermaker en -speler Axelle Verkempinck. 
Axelle is een vast gezicht bij Theater 
Antigone; zij leert je de kneepjes van het vak.
 
De workshops zijn gratis.
Inschrijven kan via de website
www.antigone.be of via hannah@antigone.be.
 
Wees er snel bij: het aantal plaatsen is beperkt!

In Theater Antigone
op zondag 20 november
van 10u tot 13u

MAGMA
Ben je ouder dan 16? Misschien is MAGMA wel 
iets voor jou! Met dit artistieke platform willen 
we de diversiteit van de Kortrijkse straten op 
de scène brengen. Heb je een passie voor het 
podium, wil je iets doen met theater of film? 
Spelen, regisseren, dansen, maken, schrijven 
of decor bouwen? Via experiment en onderzoek 
helpen we je te ontdekken waar je talenten 
liggen. We komen om de twee weken samen op 
zondagnamiddag. Eén keer per jaar organiseren 
we een werkweek met aansluitend toonmoment. 

Meer info via hannah@antigone.be.



DIT WAS:
 LEAVE
NO ONE BEHIND-
FESTIVAL
 #3
HET HOL
 VAN PLUTO

26 & 27.08.2022

1

2

3

Geliefd weze wie 
luizen heeft,
wie een lekke 
schoen draagt bij 
regen,
wie met twee 
kaarsen waakt bij 
het lijk van een 
brood,
wie zijn vinger 
tussen een deur 
klemt,
wie geen verjaar-
dag heeft,
wie zijn scha-
duw in een brand 
verloor,
het dier, wie 
op een papegaai 
lijkt,
wie op een mens 
lijkt, de arme 
rijke
de pure berooide, 
de arme arme!

(…)

Geliefd weze wie 
werkt per dag, per 
maand, per uur,
Wie zweet van pijn 
of schaamte,
Die daar die naar 
de bioscoop gaat, 
geleid door zijn 
handen,
Wie betaalt met 
wat hij niet 
heeft,
Wie op de rug 
slaapt,
Wie zich zijn kin-
dertijd niet meer 
herinnert; geliefd 
weze
de kale zonder 
hoed,
de rechtvaardige 
zonder doornen,
de dief zonder 
rozen,
wie een uurwerk 
draagt en God 
heeft gezien,
wie een eer bezit 
en niet omkomt!

Geliefd weze het 
kind, dat valt en 
nog weent
En de mens die 
gevallen is en 
niet meer weent!

Wee zoveel! Wee zo 
weinig! Wee hen!
—Uit: César 
Vallejo, 
‘Misstap tussen 
twee sterren’



Voor de derde editie van het Leave no 
one behind-festival nam scenograaf 
Giovani Vanhoenacker samen met Niels 
Vanherpe, Maarten Thorrez, Bram 
Corneillie, Lukas Vanhoutte en Michiel 
Breye ons gebouw stevig onder handen 
en creëerden ze er hun versie van de 
onderwereld. Twee avonden lang werd 
het publiek vergast op voorstellingen, 
installaties en theatrale interventies van 
Ehsan Shayanfard (2), Dries Notelteirs (4, 11), 
Axelle Verkempinck (3, 9), Jos Verbist (3), 
Pieter De Praetere, Amélia Malfait, 
Marlies Volckaert (1, 5), Lotte Van de 
Cotte (1, 5), The Wild Classical Music 
Ensemble (6), Patricia Kargbo (10), De 
Stroate, Dj Iris, Ars Vocalis (7), Henk 
Bourgeois, Michaël Vandewalle en de 
deelnemers van het sociaal-artistiek 
project (8) en Magma.
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foto’s: Veronique Bruyneel (1, 11), Elien Vervaet (2–10, 12)



Elk begin is een uitschuiver: elk meesterwerk begint met een vlek op een wit blad, elk lief-
desverhaal met een gewaagde zet, elk nieuw gebouw snijdt een stuk uit de ruimte. Zonder eer-
ste scheur kan niets ontspringen.
—Ariane Bazan

Het hol van Pluto was een ode aan de chaos. Aan het 
toeval, de uitschuiver, de afwijking, het onverwachte.
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Theater Antigone werkt met de steun van Vlaanderen, Stad 
Kortrijk, Koning Boudewijnstichting, het Streekfonds en de  
Tax Shelter van de Belgische federale overheid

v.u. Haider Al Timimi
Rekollettenstraat 20–22, 8500 Kortrijk

redactie: Ellen Stynen
foto cover: Bart Grietens (Haider Al Timimi’s Ich bin wie du)
vormgeving: Mario Debaene & Kahil Janssens
druk: Graphius
Deze brochure werd gedrukt op Munken Print White met  
FSC- en PEFC-certificaat

Wo 05.10.2022 20u15 Ich bin wie du Theater Antigone Kortrijk

Za 08.10.2022 17u Kelly Theater Malpertuis Tielt

Do 13.10.2022 20u15 So You Think You Can Theater Antigone Kortrijk

Vr 14.10.2022 20u15 Kelly Cc De Kruisboog Tienen

Di 25.10.2022 20u15 SHE Theater Antigone Kortrijk

Za  05.11.2022 20u Kelly Cc Scharpoord Knokke-Heist 

Zo 20.11.2022 10u–13u Kunstendag voor Kinderen Theater Antigone Kortrijk

Do 01.12.2022 20u15 Rabot 2 Theater Antigone Kortrijk

Wo 07.12.2022 20u15 Jerusalem Theater Antigone Kortrijk

Za 17.12.2022 20u Kelly Cultuurhuis Tessenderlo

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


