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theater

ANTIGONE

VAKANTIE–ATELIER 
VOOR 11– TOT 13–JARIGEN 
Theater Antigone organiseert deze zomer voor de tweede keer 
een theaterkamp voor jongeren van 11 tot 13 jaar. 
Zit je met een theatermicrobe waar je geen blijf mee weet? 
Wil je graag proeven van wat acteren is?  

DOE MEE AAN ONS VAKANTIE–ATELIER! 

[32]  A U G U S T U S  2 011

SEC R ETAR IAAT : Theater Antigone VOORSTE LL I NG E N : 
KORTE KAPUCIJNENSTRAAT z/n, 8500 Kortrijk Theater Antigone
t 056 24 08 87  |  f 056 24 08 88 OVE R LE I ESTRAAT 47
post@antigone.be  |  www.antigone.be 8500 Kortrijk

Theater Antigone werkt met steun van de Vlaamse Regering, Provincie West-Vlaanderen, en stad Kortrijk.
Sponsors zijn Klara, Knack, DigitalMind en KBC.

voor alle info & reservaties 056/24 08 87 — www.antigone.be
tickets: ¤ 5 (CJP) / ¤ 8 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, Knack-clubkaart, Open Doekleden) / ¤ 10, tenzij anders vermeld

vormgeving: 
Dooreman
tekeningen: 
Nicolas Marichal
v.u.: Nancy Vanoverbeke
Rekollettenstraat 20
8500 Kortrijk

Improviseren, fantaseren,
vertellen, een publiek boeien, ...
theater spelen; je kan er jezelf
een week lang helemaal in
onderdompelen! En dat
allemaal onder de deskundige
begeleiding van 2 gedreven
docenten. Michaël Vandewalle
en Marlies Tack, beiden stu-
denten regie aan de Erasmus-
hogeschool Brussel (RITS), 
leren je enkele knepen van 
het vak. Jos Verbist is coach. 

Wanneer? 
Van maandag 22 t.e.m. 
vrijdag 26 augustus 2011 
Telkens van 9u tot 16u30 
in Theater Antigone, 
Overleiestraat 47, Kortrijk 
(picknick meebrengen)
Op het einde van de week 
is er een toonmoment.
Voor wie? Jongeren van 11 tot 13 jaar
Kostprijs? € 65 
Inschrijven? Bel naar 056/240 887 
of mail naar post@antigone.be 
Vermeld bij de inschrijving je naam, 
adres, telefoonnummer, email adres 
en geboortedatum. De inschrijving 
is pas defınitief na bevestiging door 
Theater Antigone en na storting 
van het inschrijvingsgeld op rekening-
nummer 460-0291731-92 (Theater 
Antigone, secr. Korte Kapucijnen-
straat z/n, 8500 Kortrijk). Let wel, 
bij annulering na 15 augustus wordt 
het inschrijvingsgeld niet teruggestort.
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DIERBARE 
TOESCHOUWER,
DIERBARE
THEATERLIEFHEBBER,
Wij vallen opnieuw bij u binnen. In brievenbus of mailbox, 
ja u ziet ons hier weer liggen, staan, hangen. Flikker er ons niet meteen uit.
Neem rustig de tijd, blader even door.
Intussen een kort woord van dank: bedankt dat u  zo vaak komt kijken. 
Voilà. Zo simpel kan het zijn.
Antigone acht zich gelukkig om zoveel groeiende belangstelling. Wij zitten
ook niet stil. We barsten stilaan uit onze voegen: kinder- en jongerenateliers,
een kunstenkamp, een nieuw wijkproject, een kennismaking met  enkele
interessante jonge theatermakers,  onze eerste stappen op het internationale
terrein: Woeste Hoogten te gast in New York, Life:Reset een maand lang 
in Avignon en andere Europese festivals, en na een succesvolle tournee 
in Vlaanderen en Nederland gaat Baal op reis naar het zuiden.
Daarbij  brengen wij u een keure van uiterst getalenteerde spelers en gast-
voorstellingen van andere gezelschappen. Van Pascale Platel, Abattoir Fermé,
Theater Artemis, Theater Malpertuis tot Kopergietery, Bronks en KVS.
En als kers op de taart is er natuurlijk en bovenal onze gloednieuwe
theaterproductie De Pijnders. Een eerste coproductie met Compagnie 
Cecilia en Arne Sierens en De Werf.  Première in oktober, in Brugge 
en Kortrijk, daarna op tournee, niet te missen.  

Maar waar ik graag uw uitzonderlijke aandacht op wil vestigen: 
voor het eerst zal Theater Antigone twee heel bijzondere internationale
gastproducties ontvangen.
Met Historia abierta en A l’attente du livre d’or onthalen we twee voor-
stellingen uit twee totaal verschillende werelddelen. Wij willen met Antigone
graag even de wereld binnenlaten. Of toch een stukje van de wereld. 
Chili en Congo. Het woelige Zuid-Amerika en het tropische Afrika. 
Wat hebben die landen, naast vele verschillen, gemeen? 
Mensen als u en ik , een woelige politieke geschiedenis, bezwerende muziek.
Bestaat er een Zuid-Amerikaanse ziel? Een Afrikaanse? Wie zal het zeggen?
Zeker is: beide voorstellingen dompelen u onder in hun eigen mysterie , 
hun intrigerende, hartverwarmende sfeer en misschien gaat u wel 
dansend naar buiten.

Wij wensen u en onszelf een rijk verrijkend controversieel 
hartverwarmend theaterseizoen.

Van harte,
Jos Verbist
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Zeven Jongeren tussen 16 en 22 werken samen met theatermaker Jan Sobrie
aan een voorstelling. Er wordt gebabbeld, gelezen, gelachen, geschreven,
geïmproviseerd en gespeeld. Bij Theater Antigone creëerde Jan eerder al 
de voorstellingen Fimosis (geselecteerd voor het Theaterfestival 2009), 
Hola que tal en Enkele Reis (coproductie BRONKS). Enkele Reis is dit
seizoen trouwens terug te zien in Theater Antigone (op 2 & 3 mei 2012, 
zie verder in dit boekje).
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Pier is ne rare gast.
Een stil water met ne diepe grond.
Dat moeten ze allemaal gedacht hebben toen ze hem den eerste keer zagen …

Iedereen heeft een litteken
Het herinnert u eraan dat ge geleefd hebt,
Die glazen kast op uwe kop …
Of diene keer dat ge met uwe vélo zijt gevallen
Met uw kin op de boord van ’t plankier, en maar bloeden …

Pier heeft geen enkel litteken.
Zijn familie ligt al eeuwen onder de grond.
Pier is ne rare gast,
Zo ene waarvan dat ge denkt, dat is niets voor mij …
En toch was ’t chemie
Ne vuurbal.
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PIER
Jongerenwerking Theater Antigone

productie

Theater Antigone
tekst en regie

Jan Sobrie
spel

Jasmijn Van Belleghem, 
Sarah Roels, Silke Thorrez, 
Melanie Verbeke, Tobias 
Allegaert, Lisa Deleu, 
Amélie Godefroidt
coördinatie

Sabine Vanhoutte

In den beginne van het nieuwe seizoen vuren we meteen drie voorstellingen op u af. 
U, dat bent u allemaal, ons publiek, dat heel divers is. 
Daarom drie even diverse voorstellingen om ons nieuwe seizoen te openen.
De youngsters bijten de spits af met Pier, een voorstelling gecreëerd in 
ons eigen jongerenatelier en met Vuurtoren, familietheater van Larf!, 
dat voor het scènebeeld beroep deed op Antigone’s decorontwerper 
Giovanni Vanhoenacker. Finaal zet Baal, de eerste theatertekst van een jonge
onstuimige Bertolt Brecht, het seizoen dan stevig in. We zijn vertrokken!

Te zien in Theater Antigone:
Do 29 & vr 30 september
en za 1 oktober 2011 om 20u15
Inleidingen om 19u45

Zo 2 oktober om 17u



Een verhaal over macht en onmacht, over liefde en heldendaden.

De oudste van vier vertrekt in het geheim met het schip van zijn vader. 
De middelsten gaan mee. De reis verloopt echter niet zoals verwacht 
en er is geen weg terug... 

Ik ben Corneel, de kleinsten. Ik ben 8 jaar, 9 maanden en 33 seconden oud. 
Ik wil later een echte zeeman worden. Ik weet niet hoe de grote zee er uitziet 
of wat ik ervan moet verwachten. Ik heb altijd gedacht dat onze pa een
zeerover was. Telkens als hij terugkomt van de zee, heeft hij een pak verhalen

mee en veel vis. Ons pa ruikt altijd naar
het zout van de zee en eet heel graag
balletjes in tomatensaus.

De Standaard: ‘Vuurtoren is prachtig
verteltheater. In Vuurtoren trekken vier
kapiteinszonen de grote plas op. Ook al is
een avontuur zelden zo ongecompliceerd,
het is zelden zo ontroerend puur.’
De Morgen: ‘Jeugdtheaterhuis Larf!
brengt ode aan de verbeelding met
Vuurtoren.’

VUURTOREN (8+)

productie

Larf!
regie & concept

Pascal Buyse & Inge Goddijn
spelers 

Sebastien Dewaele 
Bruno De Vos 
Simon van Schuylenbergh 
Loïc Decannière 
compositie en muziek

Wim Claeys (Ambrozijn) 
decor 

Giovanni Vanhoenacker
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Leef je uit op de planken! 
Het Jongerenatelier is een atelierwerking voor jongeren van 16 tot 23. 
Een groep jonge enthousiastelingen werkt in een aantal maanden 
wekelijks samen met een professionele theatermakers aan een volwaardige
voorstelling. De workshops zijn geen traditionele lessenreeksen, 
maar werken vooral op de ‘theatergoesting’. Vertrekkende vanuit de 
eigen ervaringen, achtergronden, bekommernissen en ideeën wordt 
gewerkt aan theatervaardigheden, zoals gebruik van stem en lichaamstaal,
improvisaties, dramaturgisch inzicht...

Wil je meer weten of denk je eraan om zelf mee te doen met het 
volgende atelier? 
Mail naar 
Sabine@antigone.be 
of bel naar 
056/240 887. 
Je kan er ook 
meer over lezen 
op onze website 
www.antigone.be.

[6]  

HET JONGERENATELIER

Te zien in Theater Antigone:
Za 1 en zo 2 oktober 2011 om 15u
Inleiding om 14u30
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Knack: ‘Baal is een uitmuntende (her)ontdekking van Brechts eerste
theaterstuk. In de enscenering zindert niet alleen het respect voor Brecht.
Ook de goesting van de makers om met Brechts woorden hun verhaal te
vertellen, is voelbaar.’

De Standaard: ‘De bijzondere esthetiek schraagt de groezelige sfeer 
van de voorstelling: zwart-wit, art brut, direct, vuig, ambetant. (…) 
Alles aan deze Baal schuurt en blijft toch plakken.’

NRC Handelsblad: ‘Vincent Hennebicq als Baal geeft een schitterende
dynamiek aan de voorstelling. Hij is dreigend en gevaarlijk, en laat 
zien dat de romantiek van het onaangepaste levensbedreigend kan zijn. 
Baals artistieke energie richt hem te gronde. Zijn tegenspelers zijn al 
even overtuigend in het uitbeelden van de bezadigde, gevestigde orde.’

De Volkskrant: ‘Hij is rebels, vilein, en ook: dichter. Baal, de titelheld 
van het eerste stuk van Bertolt Brecht uit 1918. Brecht schiep hem 
een beetje naar zijn evenbeeld: een 20-jarige (egocentrische) poëet 
met communistische sympathieën, liefde voor de natuur en behept 
met overmoed. Een punk avant-la-lettre hebben de regisseurs 
Jos Verbist en Raven Ruëll voor ogen gehad, of een moderne jonge 
vent met een kort lontje – en die staat er.’

Zone02: ‘De jonge Baal drinkt, treitert,
beliegt en schoffeert al wie op zijn pad
komt: bewonderaars van zijn werk,
vrouwen, vrienden, zijn oude moedertje.
En in ruimer verband: de staat, 
de kerk, de bourgeoisie. Zijn gedrag is
onbegrijpelijk en absurd, zijn uitleg
simpel: “Ik ben Baal. Ik heb honger.” 
Toch is het net dat woeste, ongetemd-
dierlijke dat hem een bijzondere
aantrekkingskracht verleent. Ondanks 
zijn wreedheid, of net daarom, houden 
de vrouwen van hem. “Eerst moet ik
geweld gebruiken, maar daarna willen 
ze niet meer weg”, spot de minnaar.
Misschien omdat er in zijn wreedheid
zoveel vrijheid schuilt. Van alle perso-
nages op scène is Baal als enige vrij. 
Amoreel, maar vrij.’
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Baal is het eerste toneelstuk (1918) van Brecht, geschreven op achttienjarige
leeftijd. Zijn hele leven lang bracht hij verbeteringen aan, om ten slotte te 
moeten vaststellen dat hij niet verder was geraakt dan Baal wat te ‘domesticeren’. 
Hoewel er van het stuk zo’n vijf versies in omloop zijn, wordt hier trouw gebleven
aan de eerste versie. Het stuk gaat over honger, over goesting in de wereld, 
in drank en in vrouwen, maar ook over natuur en over schoonheid. 

De jonge poëet Baal, een punk avant la lettre, is alom bejubeld en koestert een
harde, onverbloemde visie op het leven waar hij zich als een moderne Diogenes 
aan vergrijpt; tegen de bourgeoisie, tegen de Kerk, tegen de moraal. Tegen alles. 

Voor Baal zit de betekenis van poëzie omvat 
in de rauwheid van het leven, wat zich 
vertaalt in de brute kracht waarmee hij 
afrekent met de realiteit. 
Baal is revolutionair maar op zoek naar
metaforen voor de liefde, onbezonnen 
en onverantwoordelijk, destructief maar
hunkerend naar leven. Zijn verlangen 
is niet gericht op het metafysische maar 
op het fysieke; niet de schepping staat 
centraal maar het verval. Geen plaats 
voor cynisme: de toeschouwer wordt 
uit zijn luie zetel getrokken. 
Baal is als een portret van de jonge rebelse
Brecht zelf, maar is tevens een prototype 
van onze moderne levenshouding. 

[8]  O K T O B E R  2 011

BAAL

productie

Theater Antigone &
Théâtre National
tekst

Bertolt Brecht
regie

Jos Verbist en Raven Ruëll
spel

Tania Van der Sanden
Vincent Hennebicq
Arieh Worthalter
Eléna Doratiotto
Laura Sépul
Benjamin Op de Beeck
David Dermez
decor

Giovanni Vanhoenacker
kostuums

Ilse Vandenbussche

Te zien in Theater Antigone
Do 6, wo 12 en do 13 oktober 2011 
om 20u15
Inleidingen om 19u45

Op tournee in Lier, Tielt, Doornik,
Mechelen, Aarschot, Antwerpen, Brussel
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Acht mannen van het platteland hebben hun leven achter zich gelaten, 
zijn naar de stad getrokken en hebben onderweg hun illusies verloren. 
Hun waardigheid en trots putten ze uit het dragen van ‘het beeld 
van het Heilig Bloed’. Zij zijn de pijnders. 
Om met het zware gevaarte te kunnen 
manoeuvreren in de steile straten van de stad, 
moet het collectief trainen, zweten en afzien. 
Om stoom af te laten wordt er voor het 
slapengaan gezopen, gezongen, verteld en gevochten. Via half onbewuste zinnen,
bijna pathetische uitroepen, absurde maar dramatische anekdotes krijgen we 
een ontroerende inkijk in het leven van deze woeste bende.

Maar liefst drie theaterhuizen slaan de handen in mekaar om van De Pijnders
een memorabel theaterstuk te maken. Auteur/regisseur Arne Sierens neemt
daarvoor zeven mannen onder zijn vleugels, een wilde bende van topacteurs. 
De Franse componist Jean-Yves Evrard schrijft speciaal voor De Pijnders
indringende muziek met grote nadruk op blazers. Op de scène staan 3 muzikanten,
die vanaf de eerste seconde permanent het parcours van de acht mannen muzikaal
begeleiden, waardoor de vergelijking met opera niet ver af is. Een reusachtig 
decor van Guido Vrolix staat er als een stad op een berg, waar het beeld langs
hellingen naar boven wordt gedragen.

[10]  O K T O B E R  2 011

DE PIJNDERS
productie

Theater Antigone – Cie Cecilia – De Werf
coproductie

VIA 2018 – Maastricht, Euregio Maas – Rijn
tekst en regie

Arne Sierens

Een pasgeboren kalf.
Dat is nogal wat anders dan
op den tram te wachten.

Op tournee in 
Brugge, Sint-Niklaas, Berchem, 
Maastricht, Hasselt, Genk, Roeselare, 
Tongeren, Turnhout, Aalst, Heist-op-den-Berg, 
Strombeek, Gent, Mulhouse, Leuven

spel

Titus De Voogdt
Johan Heldenbergh
Wouter Hendrickx
Joris Hessels
Robrecht Vanden Thoren
Dominique Van Malder
Tom Vermeir 
live-muziek

Jean-Yves Evrard 
(gitaar, electronics)

Eric Thielemans 
(slagwerk)

Sébastien Boisseau 
(contrabas)

decor

Guido Vrolix

Te zien in de Kortrijkse Schouwburg:
Di 18 & wo 19 oktober 2011 om 20u15
Inleidingen om 19u45

Reservaties via de UITwinkel 

op 056/23 98 55 of uit@kortrijk.be

Ticketprijs: € 15

Hebt u een Trio Theater Antigone? 

Dan kost een ticket slechts €13. 

Vermeld bij de reservatie in de UIT winkel dat u 

een Trio hebt en breng je Trio mee naar de voorstelling. 

De korting wordt dan meteen verrekend.
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Is het een koortsdroom?
Zo griezelig dat ge ervan moet lachen?
Zo lelijk dat het bijna weer schoon is?
Zo pijnlijk dat het terug plezant wordt?
Beesten in de kop doen pijn.
Ze laten je naast je eigen lichaam lopen en 
naar jezelf kijken alsof het iemand anders is.

De Rus Aleksej Franciska Marica Timofej (1867-1926) weet er alles van. 
Hij schreef honderd jaar geleden een verpletterend toneelstuk over 

wanneer de grens tussen verbeelding 
en werkelijkheid wegvalt. 
Een toneelstuk dat nog nooit 
werd opgevoerd. 
Vandaag is het eindelijk zover:
wereldpremière!

Wandel binnen in het rijk 
der reële fantasie!
Waar moeders gekker zijn dan 
hun dochter, vaders gevaarlijker 
dan hun zonen en kinderen leven in 
een wereld die eigenlijk niet bestaat. 

Met Kopbeest creëren Frank Dierens,
Mark Verstraete en Ruth Beeckmans 
een wereld die een inkijk tracht te geven 
in de waanzinnige menselijke ziel. 
Een theatervoorstelling waar muziek 
het onzegbare voelbaar maakt. 

KOPBEEST (14+)

productie 

Kopergietery
concept en creatie

Frank Dierens
Mark Verstraete
spel

Ruth Beeckmans
Frank Dierens
Mark Verstraete
muziekcompositie 

Koen Roggen
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Mevrouw Promptly is een excentrieke vrouw die een KipKapsalon heeft
ingericht waar ze samen met Mister Suddenly les geeft in KipKappen. 
Het KipKapsalon is wereldberoemd! En de meeste mensen die er 
les gevolgd hebben, zijn in de wolken, eerlijk waar, maar af en toe 
is er iemand die na de cursus KipKappen prompt verdwenen is. 
Is die persoon dan gekipknapt? Ik weet het niet. 

Op een dag krijgt Mevrouw Promptly een heel bijzondere leerling 
over de vloer die haar leven voor altijd zal veranderen …

KIPKAPPEN (6+)

productie

BRONKS
tekst en regie

Pascale Platel
spel 

Pascale Platel
Paul De Loore
dramaturgie

Tobias Kokkelmans
muziek

Jelle Vastershaeghe
kostuums

Lien Van Wemmel

Te zien in Theater Antigone:
Wo 9, do 10, vr 11 november 2011 
om 20u15
Inleidingen om 19u45

Te zien in Theater Antigone:
Wo 26, do 27 oktober 2011 om 20u15
Inleidingen om 19u45
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Burning Man vertrekt vanuit een ogenschijnlijke eenvoud. 
Een verteller vooraan op scène en een woonkamer 
op het achterplan. Langzaam ontplooien er zich scènes 
die het verhaal een tweede laag geven.
Kunstenaar Jesse Cremers bouwt samen met ons een decor dat 
zich letterlijk kan open en toe plooien (als een levensgroot pop-up boek),
waardoor de eenvoudige, bijna dagelijkse scènes iets magisch krijgen. 
In een oogwenk wordt een woonkamer omgetoverd in een bos.
Zo ontstaat er een interessante relatie tussen het concrete en 
bevattelijke verhaal en de scène, waar niets is wat het lijkt.

Een confrontatie tussen 
de oervorm van vertellen en 
een bijna fılmische realiteit.

van en met

Michiel Soete 
Bas Devos 
Jesse Cremers 
Simon Allemeersch en

15 fıguranten

Een voorstelling in het kader van 

Eerstelingen

.
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De schilder Basil Hallward legt de laatste hand aan zijn portret van Dorian
Gray. Het wordt een meesterwerk. Dorian is een genot om naar te kijken,
met zijn beeldschone gezicht en beeldschone ziel is hij iets om verbaasd 
over te staan. Onaangekondigd valt de excentrieke Lord Henry binnen. 
In zijn ogen draait de wereld om schoonheid en genot. Henry’s geestige en
gepassioneerde lofrede op de jeugd mist haar uitwerking op Dorian niet. 
De volle waarheid van zijn woorden dringt echter pas tot hem door als hij
zijn portret enige tijd later opnieuw bekijkt. Hij zal immers oud worden, 
en afstotelijk en lelijk. Het schilderij zal altijd jong blijven. 

Theater Artemis voert de wereldbekende
klassieker Het portret van Dorian Gray
op toneel. Regisseur Floor Huygen vroeg
Koen Tachelet voor de bewerking van de
roman van Oscar Wilde. ‘Een eredienst
van de eeuwige schoonheid’, noemt hij het
verhaal. ‘Het legt de verleidingen maar
ook de gevaren bloot wanneer schoonheid
boven alles verheven wordt.’ Floor Huygen
verzamelde een getalenteerde cast om
haar heen: de doorgewinterde acteur 
Jobst Schnibbe; Fabian Jansen en 
An Hackselmans, die schitterden in 

Woeste Hoogten (2009), en een nieuwe lichting acteurs: Jamie Grant, 
Mattias Van de Vijver en Matthijs Van de Sande Bakhuyzen.
productie

Theater Artemis
tekst 

Koen Tachelet
naar Oscar Wilde
regie 

Floor Huygen
spel 

An Hackselmans 
Fabian Jansen 
Jobst Schnibbe
Jamie Grant 
Mattias Van de Vijver 
Matthijs Van de 
Sande Bakhuyzen
muziekcompositie

Nicolas Rombouts
scenografıe 

Michiel Van Cauwelaert
kostuums 

Dorien De Jonghe
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HET
PORTRET
VAN
DORIAN
GRAY 
Te zien in Theater Antigone: 
Do 17 & vr 18 november 2011 
om 20u15
Inleidingen om 19u30

BURNING MAN
Te zien in Theater Antigone
Do 24 & vr 25 november 2011 om 20u15
Inleidingen om 19u45 

Eerstelingen – dat is Jong
podiumwerk in Kortrijk. 
Met ‘Eerstelingen’ bundelen
Theater Antigone, KcBuda 
en cK* de krachten om op
geregelde basis echte eerste
producties te presenteren 
aan een avontuurlijk publiek.
‘Eerstelingen’ geeft pril werk
een vaste plek binnen de
werking van elk van de huizen.
‘Eerstelingen’ staat in eerste

instantie voor avontuur, onbekend en
prikkelend. Het publiek kiest dus niet
noodzakelijk voor ‘een naam’, maar voor
een sprong in het schemerduister. Met de
garantie dat het gaat om erg beloftevolle
makers en het risico dat die jonge makers
de bal al eens misslaan. Laat je verrassen!
Ontdek nu al de helden van morgen. 
Tegen een lage prijs, in drie huizen.
www.antigone.be
www.budakortrijk.be
www.cultuurcentrumkortrijk.be
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Te zien in Theater Antigone:
Vr 27, za 28 januari 2012
Do 2, vr 3, za 4, 
zo 5 (zondagsmatinee om 15u)  
Do 9, vr 10, za 11 februari 2012, 
telkens om 20u15

[17]  J A N U A R I — F E B R U A R I  2 012

De prijzen swingen de pan uit, de koopkracht daalt, banken gaan 
over kop en het regent ontslagen. Uit pure noodzaak besluiten de 
vrouwen solidair om actie te ondernemen: ze plunderen massaal 
de supermarkten om zo aan voedsel te geraken. 
Zo vergaat het in Wij betalen niet, een theaterstuk van Dario Fo. 
Een mooi vertrekpunt voor onze voorstelling Verzilverd in tijden waar 
crisis een modewoord lijkt. Economische crisis, ecologische crisis, 
politieke crisis, religieuze crisis, sociale crisis, midlife crisis…

Verzilverd wordt het resultaat van een 20-tal niet-professionele 
spelers die samen met een duo regisseurs een aantal maanden 
wekelijks werken aan een theatervoorstelling. De spelers zelf en hun
levensverhaal zijn steeds het vertrekpunt en iedereen met goesting 
in theater kan meedoen. Zoals bij elke voorstelling streven spelers 
en regisseurs naar een zo goed mogelijk resultaat, de afgelegde weg 
naar de première toe is hier echter minstens even belangrijk. 

‘Ik heb mijn emoties kunnen uitdrukken. Ik heb mij boos mogen 
maken en mijn stem kunnen verheffen. Dat was een uitlaatklep.’ (B.A.)
‘Ik kwam heel schuchter en angstig naar de eerste bijeenkomst. Toch 
slaagde ik erin om een stukje alleen te zingen voor het publiek. Ik durfde 
niet echt kijken. En toch was ik blij dat ik had meegedaan. Het was een 
totaal nieuwe ervaring, ik kreeg applaus voor iets dat ik had gedaan.’ (M.N.)
‘Het maken van de kostuums leek mij iets onoverkomelijks. 
En het is uiteindelijk nog één van de beste aspecten van het 
project geworden. Ik ben absoluut geen knutselaar! Ik haat het. 
Maar het resultaat mocht er wel zijn.’ (M.V.)

[16]  J A N U A R I — F E B R U A R I  2 012

WIJKPROJECT (werktitel)

VERZILVERD
productie

Theater Antigone
i.k.v. de sociaal-artistieke werking

regie

Fréderique Lecompte i.s.m.

Tom Dupont
spel

een 20-tal deelnemers 
coördinatie

Annelies Dhooge

Heb je zelf zin om mee te doen 
met Verzilverd? Als speler of als 
vrijwilliger bij de catering, decor, 
kostuums, publiciteit, …? 
Aarzel niet en bel naar Annelies 
op 056/240 887 of mail naar 
annelies@antigone.be



[19]  F E B R U A R I  2 012

Ze is jong en alleen. Een lerares Frans. Ze ontwaakt, wast zich, 
ontbijt, gaat naar het werk, ontspant zich. Dat doet ze allemaal alleen. 
Ze heeft bijna geen contact met andere mensen. 
Elke avond komt ze thuis en volgt ze hetzelfde ritueel. 
Elke avond zit ze voor haar computer en vlucht in een virtuele wereld. 

Welke droom jaagt ze na in het pixel universum van Second Life? 
Wat doet ze als ze zichzelf elders heruitvindt? 
Verdraagt ze de realiteit nog, die bij elke terugkeer harder, 
eenzamer en ondraaglijker wordt? 

Fabrice Murgia  kwam op het idee 
voor Life:Reset toen hij op een avond 
op de trein zat. Hij zag tientallen vensters,
verlicht door computerschermen. 
Dat beeld trof hem omdat er een 
soort eenzaamheid van uitstraalde. 
Hij vroeg zich af of al die mensen achter
die ruiten misschien dezelfde dingen
hadden beleefd die dag, of ze het geluk 
en het verdriet van die dag deelden 
met anderen via hun computer, of ze
tegelijk wel tijd maken om te praten 
met hun buren. 

De werkelijk ingenieuze scenografıe van Life:Reset doet u 
balanceren op de rand van reële en virtuele werelden, pakt u vast 
en laat u – ook lang na de voorstelling – niet meer los.

[18]  F E B R U A R I  2 012

LIFE:RESET
Chronique d’une ville épuisée
Te zien in Theater Antigone:
Wo 15, do 16, vr 17 februari 2012 
om 20u15
En op tournee in Avignon
Inleidingen om 19u45

productie

Théâtre National en

Theater Antigone  
Maison de la Culture de Tournai 
Festival de Liège en CECN 
tekst, regie & fılm

Fabrice Murgia 
spel

Olivia Carrère 
3d en video

Matthieu Bourdon
Arié van Egmond
belichting

Pierre Clément 
scenografıe

Vincent Lemaire 
muziek en soundscape

Yannick Franck 

De Standaard: ‘Fabrice Murgia is amper 4 jaar van het Luikse
conservatorium af, maar hij levert met zijn tweede productie 
Life:Reset al een doorwrocht kleinood à la Guy Cassiers af. (…) 
Hij lijkt niet alleen een straffe vakman maar ook een visionair. 
Wat behoeft een groot kunstenaar nog meer?’

Cult Online (D): De jonge regisseur 
zet niet alleen een virtuoze omgang 
met nieuwe technologieën neer, hij 
creëert met zijn vier minutieus ingerichte
woonkamers  een bewustzijn van de
uitzichtloze situatie van zijn protagoniste,
van wie de woning zowel een
toevluchtsoord als een gevangenis is.
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Het Parool: ‘Dit is theater dat zich naar binnen vreet en niet meer loslaat.’

De Standaard: ‘Het natuurgeweld in Woeste Hoogten voedt de oerstrijd
tussen hart en hoofd. Zelden zie je zo helder hoe tragisch ingewikkeld die is.
Woeste Hoogten gaat dan ook niet zozeer over de keuze tussen hoofd en hart,
maar over de spijtige dwang van die keuze. Cathy wil beide jongens, 
en waarom ook niet? Een knoop van alle tijden.’ 

De Gelderlander: ‘De twee enorme windturbines leveren een spectaculaire
bijdrage aan zijn (Michiel Van Cauwelaert) bouwwerk, maar het echte

vuurwerk komt vooral van de zes 
jonge acteurs. Hun energieke, haast
ongeremde spel zorgt ervoor dat het
drama je tot in elke vezel in je lijf raakt.
Een opmerkelijke prestatie want geen
enkel personage krijgt van Huygen 
een sympathieke karaktertrek mee. 
Toch sleuren ze je moeiteloos mee 
in hun drang naar zelfdestructie. 
Dat levert heftig en vooral fascinerend
toneel op.’

Knack: ‘Olyslaegers hanteert een taal die mee de emoties van de
hoofdpersonages vertolkt: een taal van ingehouden passie. Zijn woorden
lijken hitsige veulens in een strak tuig. Regisseuse Floor Huygen is er
verdraaid goed in geslaagd om Olyslaegers’ partituur in adembenemend
theater om te zetten. Met dank aan de onverschrokkenheid en de overgave
van haar acteursploeg. Die imponerende spelprestaties worden door 
het ruwe decor van Michiel Van Cauwelaert geschraagd.’

De Morgen: ‘Van puber tot gepensioneerde: er is geen verhaal 
dat zo bekend en universeel is als dat van de verscheurende liefde 
en dat is ook de grote kracht van deze voorstelling, die zich uitstrekt 
over de leeftijdsgrenzen heen.’

[21]  F E B R U A R I – M A A R T 2 012

Voor de jonge Cathy belichamen Heathcliff en Edgar haar hele wereld. 
‘Kies! Kies en neem vrede met uw keuze’, dringt de meid Nelly aan. 
Heathcliff is de stille getuige. Hij zal Cathy met niemand delen, nooit. 
Hij verdwijnt zonder enkel spoor. Cathy wordt haast gek. Langzaam krabbelt 
zij overeind, en wordt gelukkig met Edgar. Dan duikt Heathcliff op, verteerd 
door wraak, sterker dan ooit, steenrijk en bereid zijn spel hard te spelen.

‘De roman leek altijd ongewoon, niet op zijn plaats, onverklaarbaar vreemd. 
En Emily Brontë was als persoonlijkheid al even onvergelijkbaar’, schreef hoog-
leraar Michael Newton over Wuthering Heights. Het gepassioneerde verhaal 

over de eenzame ziel die pas compleet kan
worden als hij opgaat in die van een geliefde
bood ook de makers van Woeste Hoogten, ruste-
loze zielen genoeg stof tot inspiratie; de woeste
natuur: krachtig, gewelddadig en mysterieus, 
en daarbinnen de beschaving, een weldadige
cocon van verfıjning, ontwikkeling en cultuur.

Floor Huygen en Jeroen Olyslaegers pakten 
een van de meest gelezen Engelse klassiekers
aan en goten het in een krachtig theaterstuk
voor vele leeftijden. 

Woeste Hoogten werd in 2010 bekroond met een selectie voor het Theaterfestival
en won de Gouden Krekel in de categorie ‘Meest indrukwekkende productie’.

[20]  F E B R U A R I – M A A R T 2 012

WOESTE
HOOGTEN

productie

Theater Artemis & Theater Antigone
tekst

Jeroen Olyslaegers
naar Emily Brönte
regie 

Floor Huygen
spel

An Hackselmans, Fabian Jansen, 
Joris Smit, Alejandra Theus, Daan Van
Dijsseldonk, Roos Van Vlaanderen

Te zien in Theater Antigone
Wo 29 februari 2012 
Do 1, vr 2 maart 2012 om 20u15
Inleidingen om 19u45

Te zien op tournee in ’s Hertogenbosch, Amsterdam,
Zutphen, Mechelen, Den Haag, Bergen-op-zoom,
Leuevn, Dilbeek, New York, Tongeren, Lokeren,
Hasselt, Heist-op-den-Berg, Geel, Waregem,
Diksmuide, Rotterdam, Maasmechelen, 
Sint-Niklaas, Delft, Tilburg
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[23]  M A A R T 2 012

Historia Abierta zet de vensters van de rijke geschiedenis van Chili wijd 
open om ze vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken te bekijken.
Verleden en heden, herinneringen en verbeeldingskracht, worden gebundeld
en met mekaar vermengd. Maar wat als we de geschiedenis helemaal 
niet kunnen navertellen? Wat als onze goesting om opnieuw naar het
verleden te kijken helemaal niet zo onschuldig is als het wel lijkt…? 
Wat is onze plaats binnen die geschiedenis?
Voor Historia Abierta vertrok schrijver en maker Laurent Wanson 
vanuit de tientallen getuigenissen van een groep Chileense acteurs 
en vanuit improvisaties. Wanson confronteerde hen met hun 

eigen geschiedenis en afkomst 
maar ook met hun dromen. 
Het resultaat is een wonderlijke 
mozaïek van persoonlijke 
anekdotes, van grote en kleine 
gebeurtenissen en tragedies. 
Een explosief spektakel vol 
muziek, zang, dans, plastische 
kunst en beeld.

[22]  M A A R T 2 012

HISTORIA
ABIERTA

een productie van

Le manège.mons/Centre
Dramatique (B)
Théâtre Epique (B)
Matucana 100 (Chili)
Le Phénix / Scène nationale 
de Valenciennes (F)
met de hulp van

Wallonie-Bruxelles
International
productie in Chili

Isidora Moulian Munizaga
(Matucana 100) 

tekst & regie

Laurent Wanson 
assistentie

Miguel Bregante 
dramaturgie

Pablo Paredes & 
Lorent Wanson
met

Emilio Ciriza
Carla Huenchún
Felipe Lagos
Karen Mena
Fernando Pérez
Carolina Pizarro
Lorena Ramírez

plastische kunstenaars

Arturo Duclos, Francisco Sanfuentes,
Alejandro “Mono” González
muziek

Marcelo Maira, David 
Núñez, Lorent Wanson 
choreografıe

Noela Salas, Lucia Puime 
strijkkwartet

David Nunez, Rodolfo Mellado, 
Sergio Fresco, Alexandro Barria 
koor

Marco Arias, Félix Venegas, 
Jennifer Macan, Carlos Rosales,
Constanza Alemparte, Macarena
Barros, Paula Barraza, Florencia
Martínez, Isidora Robeson, Paul Hip,
Miguel Calisto, Alejandra Poblete, 
Sofía Melo, Itzamaro Vásquez 

Te zien in Theater Antigone:
Do 8 & vr 9 maart 2012 om 20u15
Inleiding om 19u45

Boventiteling in het Nederlands

techniek

Claudio Pizarro 
licht & artistieke productie

Pablo de la Fuente 
videasten

Marcia Pavez, 
Bertrand Baudry, 
assistentie

Claudio Aguilar &
Enrique Portas

Deze productie 

werd voorgesteld in 

het kader van het 

Europese programma 

VOX-Interreg IV
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Een dochter schrijft haar moeder een brief. Ze hebben elkaar zeven jaar 
lang niet gezien, niet gesproken. Wat begint als een nerveus weerzien 
groeit gaandeweg uit tot een memorabele nacht waarin de pijn van 
vele jaren zich een weg naar de oppervlakte baant.

Een adembenemende confrontatie over familie-kwetsuren, pijn die je 
je hele leven met je meedraagt en misverstanden door interpretatie. 
Maar ook een grootse daad van liefde waarin na jaren van onvermogen
eindelijk de moed wordt opgebracht om te praten, te luisteren naar elkaar.

Na Shakespeare en Ovidius zet regisseur
Piet Arfeuille andermaal zijn tanden 
in een sterk verhaal en een klassieke
theatertekst. Twee ‘grande dames’ van het
Vlaamse theater gaan de confrontatie aan.
Tania Van der Sanden speelt de dochter,
Ingrid Devos de moeder. Wim Danckaert
neemt de rol van de echtgenoot waar.

Ingmar Bergman (1918-2007) is zonder
twijfel één van de belangrijkste Zweedse

cineasten. Zijn fılms – die door het brede publiek soms als zwaarmoedig
worden beschouwd – zijn in werkelijkheid diepgravende studies over
existentiële problematieken: de grote levensvragen, de zin van het geloof,
schuld en boete. Bergman weigerde het publiek de makkelijkste weg aan 
te bieden. Zijn fılms vragen een inspanning en een met kennis en inzicht
gericht kijken wil je erdoor verrijkt worden. In 1997 won hij de Gouden 
Palm der Palmen op het Filmfestival van Cannes voor zijn hele oeuvre. 

productie

Theater Malpertuis &
’t Arsenaal
regie

Piet Arfeuille
tekst

Ingmar Bergman
spel 

Ingrid Devos 
Wim Danckaert 
Tania Van der Sanden 
e.a.

[25]  M A A R T 2 012

De zeventiende-eeuwse libertijn John Wilmot was, behalve Earl 
of Rochester, ook dichter, pornograaf, intellectueel en court wit aan het 
hof van Charles II – het grootste bordeel van Engeland, waar pornografıe 
en politiek hand in hand gingen. Wilmot dreef zijn lichaam en geest tot 
het uiterste. Zijn korte maar onstuimige leven is een aaneenschakeling 
van gloriemomenten, ontsporingen en mislukkingen. In zijn beknopte
verzamelde werk komen zowat alles obsessies van zijn tijd samen: erotiek,
lust, atheïsme, wetenschap, lichamelijkheid, theatraliteit, transgressie 
en barok. Het verhevene en het onderbuikgevoel gaan er hand in hand. 
Van een zeventiende-eeuwse melancholicus met een donker wereldbeeld

naar Abattoir Fermé’s nieuwste
productie... maar verwacht vooral 
géén historische reconstructie. 
Abattoir Fermé staat internationaal be-
kend voor voorstellingen die middels een
hoogst eigenzinnige theatertaal de moderne
Zeitgeist trachten te vatten. Hypervisueel,
barok, fılmisch, lyrisch, en niet zelden 
met een dikke streep donkere humor. 

The Monkey – een voorlopige titel – 
wordt een kaleidoscopische voorstelling
over ons empatisch onvermogen. 

Over personages die zich in een uitzichtloze staat van ‘in extremis’ bevinden,
ergens op een lelijke, groteske planeet zonder mededogen. 

[24]  M A A R T 2 012

THE 
MONKEY
Te zien in Theater Antigone:
Di 13 & wo 14 maart 2012, 
telkens om 20u15
Inleidingen om 19u45

Reservaties via de UITwinkel 

op 056/23 98 55 

of UIT@kortrijk.be

Ticketprijs: € 15

The Monkey is een organisatie is van CK*. 

Hebt u een Trio Theater Antigone? Dan kost 

een ticket slechts €13. Vermeld bij de reservatie 

in de UIT winkel dat u een Trio hebt en 

breng je Trio mee naar de voorstelling. 

productie

Abattoir Fermé i.s.m.

kc nOna &
Beursschouwburg
regie

Stef Lernous
spel

Chiel van Berkel 
Tine Van den Wyngaert
Kirsten Pieters 
Matteo Simoni 
Sung-im Her
muziek

Kreng
licht en decor

Sven Van Kuijk
organisatie

Cultuurcentrum Kortrijk i.s.m.

Theater Antigone

Te zien in Theater Antigone:
Di* & wo 28 maart 2012, 
telkens om 20u15
Inleidingen om 19u45

*m.m.v. Cultuurcentrum Kortrijk

HERFSTSONATE
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Aziz: Ik ben een vondeling. 
Gestolen in feite, samen met 
de auto. Een citroën Ami six. 
Dus noemen ze me Aziz.
Ik ben een blanke jongen. 
Opgevoed tussen zigeuners. 
Met een Arabische naam. 
En een vals Marokkaans 
paspoort. Kan je nog volgen? 
Ik soms ook niet.

Zone 09: ‘Ondanks het complexe handels-
verloop en de gelaagde psychologie wist
Van den Brande Didier Van Cauwelaerts’
Aller Simple te bewerken tot een glas-
heldere tekst, licht maar niet opper-
vlakkig, eenvoudig maar niet simpel.
Parels als “Een ras, dat is geen jas die 
je aan of uittrekt – dat plakt aan u” 
zijn raak zonder sentimenteel te zijn.
Daarnaast is Van den Brande een geboren
verteller, wiens laconieke spel heerlijk
contrasteert met het fysieke spel van 

Jan Sobrie. De vele locaties worden verbluffend vindingrijk op scène
gebracht en gelukkig ontbreekt een te kleffe zigeunerromantiek.’
De Standaard: ‘Enkele Reis is een reisverhaal met een hoog schelmengehalte,
waarin de personages op aanstekelijke wijze meesurfen op de mogelijkheden
en onmogelijkheden van het leven. Zelfs voor de meest perfıde leugens 
zou je sympathie opvatten. Dit is een fabel die de harten wint.’

[27]  M E I  2 011

In de gouden legenden vertelt Jacobus de Voragine (1228-1296) over het 
leven van de oudste en meest bekende heiligen, met daaronder het magische 
relaas van Sint Christoffel, de reus met de hondenkop die ooit het kind 
Jezus over de rivier zou dragen. Sint Christoffel wordt een bekend fıguur 
in de volksdevotie, patroonheilige van pelgrims en reizigers, immigranten,
Amerika, iedereen in het verkeer, timmerlieden, schilders, fruithandelaren,
boekbinders, schatgravers, hoedenmakers, tuinmannen en kinderen – en 
verleent bescherming tegen besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de pest,
droogte, onweer, hagel, watersnood, vuurrampen, oogziekten en tandpijn. 

Niemand heeft nog boodschap aan het
verzonnen leven van een halfheidense heilige.
Maar misschien wel aan een klein zintuiglijk
verhaal dat verwijst naar de grote angsten, 

de schrik voor het onverwachte, het monsterlijke, hoop op bescherming van
geliefden die op weg zijn, onzeker van een behouden thuiskomst. 
Terwijl iedereen in dezelfde 
ruimte zit en wacht – gaat 
het licht uit en iemand 
begint een lied te zingen.

[26]  A P R I L 2 012

HET FANTASTISCHE 
LEVEN VAN DE 

HEILIGE 
CHRISTOFFEL 
ZOALS SAMENGEVAT 
IN TWAALF TAFERELEN 
EN DRIE LIEDEREN

Te zien in Theater Antigone:
Wo 2 & do 3 mei 2012, 
telkens om 20u15
Inleidingen om 19u45

En op tournee in Aarschot (sv), 
Hasselt (sv), Bilzen (sv), Maastricht, Bornem (sv), Aalst (sv), Wetteren (sv), 
Lokeren (sv), Heist op den Berg (sv) — (sv: schoolvoorstelling)

productie

Kunstencentrum De Werf / Silence Fini
spel

Simon Allemeersch 
Barbara Claes 
Stefanie Claes
muzikanten

Giovanni Barcella en

Jeroen Van Herzeele
dramaturgie

Bart Capelle
scenografıe

Jozef Wouters en

Simon Allemeersch

Te zien in Theater Antigone:
Do 19 & vr 20 april 2012, 
telkens om 20u15
Inleidingen om 19u45

Een voorstelling in het kader van 

Eerstelingen, een samenwerkings-

verband tussen Theater Antigone, 

KcBuda en CK* om pril podiumwerk 

van jonge makers te tonen.

Jean-Pierre: Ik kom uit een dorpke 
van niets. Mijn pa was niets, mijn 
ma was niets. Ons leven was niets. 
17 jaar geleden ben ik uit dat 
dorp van niets vertrokken
om iets te worden.

Soms gelooft ge liever 
de grootste leugen 
dan de waarheid.

ENKELE (10+)

REIS productie

BRONKS & Theater Antigone
tekst

Joris Van den Brande
spel

Jan Sobrie & Joris Van den Brande
coaches 

Bart Danckaert en Jos Verbist
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[29]  M E I  2 011

Na verschillende voorbereidende etappes in Kinshasa presenteren
theatermaker Johan Dehollander, docent-dramaturg Geert Opsomer en
acteur Nico Boon samen met de Congolese acteurs Papy Mbwiti, Jovial
Mbenga, Roch Bodo Bokabela en Starlette Mathata en met Barbara 
en Stefanie Claes, het resultaat van hun zoektocht naar ‘le Livre d’Or’. 

Dat Gouden Boek zou de geheime recepten bevatten voor Congo na de
onafhankelijkheid. De hoop dat het boek nog zal opduiken ging niet verloren
in Kinshasa. Wie het bezit, vindt ooit de macht en de kennis. Na 50 jaar
heeft de legende nog niets aan kracht ingeboet. De Congolezen wachten 

nog steeds. Maar wie tijd heeft om te
wachten, vindt vroeg of laat het geluk.

Geselecteerd voor het 
Theaterfestival 2010.

De Standaard: ‘Een energiebom uit
Kinshasa. (…) Je zou meteen een tweede
keer willen gaan kijken. Campo en KVS
geven interculturaliteit weer humor,
zonder verlies van de ernstige dialoog.’
De Morgen: ‘Ik denk er met een warm
gevoel aan terug. Ik heb beelden gezien 

die me zullen bijblijven. Ik ben verdwaald af en toe, maar ik heb de weg
altijd moeiteloos teruggevonden. En ik heb zin om er ook vele uren later 
nog over door te denken. Dat is nogal wat.’
La Libre Belgique: ‘Dat stuk; dat is dynamiet.’
Le Soir: ‘Onmogelijk om dit stuk te beschrijven, dat je van verrassing 
naar verrassing in een hypnotiserende maalstroom brengt.’

[28]  M E I  2 011

A L’ATTENTE 
DU LIVRE D’OR

productie

KVS & CAMPO
regie

Johan Dehollander
Geert Opsomer 
dramaturgie

Geert Opsomer
Nico Boon 
met

Papy Mbwiti
Jovial Mbenga
Roch Bodo Bokabela
Starlette Mathata
Stefanie Claes
Barbara Claes

Gespeeld in het Frans, 
boventiteling in het Nederlands
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Te zien in Theater Antigone:
Wo 23 & do 24 mei 2012, 
telkens om 20u15
Inleidingen om 19u45
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OMKADERING 
BIJ DE 
VOORSTELLINGEN

[30]

Intensieve voorbereiding
De eerste kennismaking met theater
gebeurt vaak in schoolverband. 
Deze kennismaking valt of staat
vaak met een goede voorbereiding.
Theater Antigone helpt leerkrachten
en docenten graag om van die ken-
nismaking een geslaagde ervaring
te maken. Voor elke eigen productie
maken we een uitgebreide lesmap
waarin zowel de thematiek, de ac-
teurs, scenografıe, kostumering, …
onder de loep wordt genomen. 
Er wordt voldoende materiaal 

voorzien voor een onderhoudende
voorbespreking alsook een na-
bespreking met de leerlingen. 
Deze omkadering dient als hulp-
middel om de theaterervaring 
van de leerlingen te verrijken. 

Try-out
Wil je graag weten of de voor-
stelling iets is voor jouw leerlingen/
studenten? Als leerkracht kan je
gratis genieten van een try-out. 
Via de digitale nieuwsbrief voor
leerkrachten, kan je op de hoogte

gehouden worden van de try-outs.
Stuur een mailtje met je gegevens
naar inge@antigone.be. Vergeet
ook niet de school te vermelden
waar je lesgeeft. 

Schoolvoorstelling 
Theater Antigone voorziet een 
aanbod van voorstellingen die 
ook tijdens de schooluren kunnen
worden gereserveerd. Een school-
voorstelling kan ook deel uit-
maken van een grootouderfeest, 
een familiedag of ouderdag. 

Prijzen (tenzij anders vermeld)
Per ticket: €10 – €8 (lerarenkaart,
Knack-clubkaart, Open Doek-
leden, -26, +60 en groepen ≥ 10).
Trio: €21 voor 3 voorstellingen 
naar keuze in Theater Antigone!
Welke voorstellingen u gaat zien,
hoeft niet op voorhand door-
gegeven te worden. Wel raden 
we u aan om tijdig te reserveren.
CJP-leden: € 5 

Reserveren kan persoonlijk 
of telefonisch in ons secretariaat,
elke werkdag van 9u tot 12u en van
13u30 tot 17u30u (vrijdag: 16u30).
Vanaf 1 uur vóór aanvang van 
een voorstelling zijn we te 
bereiken op 056/32 97 43.

Online reserveren kan via 
onze website www.antigone.be. 
Let wel, online reservaties zijn 
pas geldig als u een reservatie-
bevestiging ontvangt.
De gereserveerde tickets liggen 
telkens klaar aan de avondkassa.
Op voorhand betalen hoeft dus
niet. U dient wel uw tickets een
kwartier voor de voorstelling af 
te halen. Niet tijdig afgehaalde 
tickets worden bij een uitverkochte
zaal doorverkocht.

Op de hoogte blijven
Seizoensbrochure en tijdschrift: 
De seizoensbrochure biedt een 
volledig overzicht van wat Theater
Antigone te bieden heeft. Deze 
verschijnt traditioneel eind juni.
Onze tijdschriften verschijnen 
5 keer per jaar. Ze geven meer 
gedetailleerde informatie per 
productie of evenement en wat 
achtergrond bij spelers, makers, 
onze werking, enz.

E–nieuwsbrief: Op geregelde 
tijdstippen kan je onze e–nieuws-
brief in je mailbox verwachten.
Daarin worden onze eigen produc-
ties, activiteiten, gastvoorstellingen
aangekondigd en nieuw actueel 
Antigone-nieuws meegegeven. 

Website: Op onze website
www.antigone.be vind je alles 
over onze voorstellingen, onze
ruimte, persreacties, gastenboek,
foto’s en praktische informatie. 
Je kan er ook reserveren voor 
onze voorstellingen in Kortrijk.

Theaterworkshop
Zin om met je vrienden, vereniging,
collega’s of klas theater te verken-
nen op de planken in plaats van op
de tribune? In een theaterworkshop
ontdek je een aantal speltechnieken
zoals improviseren, hoe met een
tekst om te gaan, hoe je publiek 
te boeien,… Een workshop kan 
in het kader van een voorstelling
die je gaat zien, maar kan ook los
van een productie. De begeleiding
wordt telkens gegeven door een
drama-docent of een acteur uit de
productie waarbinnen de workshop 
kadert. 
Duur: 2,5 uur, Basisprijs: 150 euro.

Rondleiding voor kinderen 
(afgestemd op de leeftijd, 
vanaf derde kleuterklas)

Op een ludieke manier worden de
kinderen ingewijd in een aantal
mysteries van theater. Ze krijgen

een basis mee van theatermaken 
en leren op speelse wijze een aantal
theatertermen kennen. Duur: 
ong. 1u, aantal personen: max. 25. 
Kostprijs: 15 euro per rondleiding. 

Rondleiding voor groepen 
of studenten (secundair, 
hoger onderwijs)
Een kijkje in de speel- en atelier-
ruimte van Theater Antigone geeft
antwoord op vele vragen. Hoe
wordt een voorstelling gemaakt?
Hoelang wordt er gerepeteerd?
Waar worden decors gemaakt en
wie maakt die? Je krijgt een ruimte
te zien die achtereenvolgens een
brouwerij, een autogarage en een
verdeelcentrum voor huishoudtoe-
stellen is geweest en nu fungeert als
theaterzaal, een korte ontstaansge-
schiedenis van het theater en van
Theater Antigone in het bijzonder.
Op aanvraag kan binnen de rond-

leiding ook de nodige aandacht 
besteed worden aan de sociaal-
artistieke werking van Theater 
Antigone. Wat is sociaal-artistiek
werk? Hoe verloopt een sociaal-
artistiek project? Wie zijn de 
deelnemers en hoe worden die 
bereikt?... Duur: ong. 75 minuten,
aantal personen: max. 25. Kost-
prijs: 15 euro per rondleiding

Inleiding en nabespreking
Geïnteresseerd in het verloop van
het repetitieproces, de tekst, de 
acteurs, het totstandkomen van 
het decor, enz… van het stuk dat u
komt bekijken? Theater Antigone
voorziet vóór elke avondvoorstel-
ling in eigen ruimte een inleiding,
verzorgd door een betrokken 
acteur, regisseur of Antigone-
medewerker. Inleidingen of nabe-
sprekingen op andere data of speel-
plekken kunnen ook op aanvraag. 

Theater is meer dan alleen kijken. 
Een goeie theaterervaring prikkelt 
meer dan één zintuig. 
Bij Theater Antigone proberen we steevast
enkele aanvullende elementen te voorzien 
om uw theaterervaring op en top te maken. 
Lees het volgende maar even na, 
er is voor elk wat wils!

SUGGESTIES? Onze deur staat steeds open voor nieuwe ideeën of suggesties. Heb je er één? 
Contacteer ons en wij proberen jouw idee vorm te geven! Inge Lattré, 056/240 887 of inge@antigone.be.

VOOR SCHOLEN (LEERKRACHTEN & LEERLINGEN)

VOOR GROEPEN, BEDRIJVEN, SCHOLEN, …

Locatie (tenzij anders vermeld)
Alle voorstellingen gaan 
door in Theater Antigone, 
Overleiestraat 47 in Kortrijk.
Ons secretariaat bevindt zich 
in de Budatoren (4de verdiep), 
Korte Kapucijnenstraat z/n 
in Kortrijk. 

Aanvangsuur 
Alle voorstellingen starten om
20u15, tenzij anders vermeld. 
De kassa en foyer gaan open 
vanaf 19u30. 
Laatkomers worden niet 
meer toegelaten tot de zaal!
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