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

secretariaat  : Theater Antigone  Voorstellingen
Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk  Theater Antigone

t 056 24 08 87  |  post@antigone.be  oVerleiestraat 47
www.antigone.be  8500 Kortrijk

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

Alle voorstellingen gaan door in Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk, tenzij anders vermeld. 

Alle info en reservaties 056/24 08 87 (kantooruren) of via www.antigone.be
tickets: € 6 (European Youth Card) | € 9 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, Open Doekleden) | € 11 (tenzij anders vermeld)

TIJDSCHRIFT  verschijnt 6x per jaar in
 januari | maart | apr il | jun i | september | november

afg iftekantoor: 8500 kortrijk mail | p309990 APR I L 2014
afzendadres: Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk

“Meesterlijk ‘Raven Ruëll’-toneel: intiem en klein langs de buitenkant,  
stormachtig en emotioneel langs de binnenkant.” **** Focus Knack

“Jan Sobrie, Berdine Nusselder en Sophie Warnant spelen deze ‘onhandelbare’ 
kinderen met een ongelooflijke overtuiging. Ze krijgen alle drie iets voor elkaar 
wat zelden voorkomt: ze slagen erin om de toeschouwer recht in het hart te 
laten kijken van hun personage.” ***** De Theaterkrant

“Een prachtvoorstelling!” **** De Standaard

bekdichtzitstil raast lustig verder door Vlaanderen en Nederland.  
jan sobrie, Berdine nusselder en  
sophie Warnant staan nog tot 16 mei  
in verschillende zalen met onze voorstelling 
over drie kinderen die als ‘onhandelbaar’ 
worden gelabeld. Het is een energieke 
voorstelling over adhd, therapeuten,  
pillen slikken… Maar boven alles is het  
een ode aan de onvoorwaardelijke vriend-
schap tussen drie bijzondere kinderen.

  Bekdichtzitstil is in april en mei nog te zien 
in Leuven, Groningen, Arnhem, Haarlem, 
Breda, Purmerend, Amsterdam, Tessenderlo, 
Maastricht, Heerlen, Tongeren, Bilzen  
en ’s Hertogenbosch.
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te zien in Theater Antigone op
Vr 9 en za 10 mei om 20u15
gratis inleiding om 19u45

productie   lazarus
tekst  Witold gombrowicz
van en met günther lesage, ryszard turbiasz, 
  joris van den brande en 
  dirk van dijck
kostuums  karen de Wolf

LAZARUS bewerkt een verhaal  
van de Poolse schrijver Witold  
Gombrowicz tot een spannend  
toneelstuk vol bloedstollende  
suspens en onverwachte wendingen!

Een rechter zoekt een oude kennis  
op om een erfeniskwestie te regelen.  
Bij zijn aankomst bij de familie  
verneemt hij dat zijn vriend is overleden. Tegen alle bewijzen in is hij ervan overtuigd 
dat deze schijnbaar natuurlijke dood in wezen een moord is met voorbedachte rade. Het 
verhaal ontleedt met grote precisie de gedachtegangen van zijn personages die allemaal 
ten prooi lijken te vallen aan onverzettelijkheid, twijfels, schaamte, walging en angst. 

Langzamerhand krijgen de hersenspinsels van de rechter de overhand op de realiteit 
zodat hij geen onderscheid meer maken kan tussen werkelijkheid en fantasie. Voor  
hem is het zonneklaar dat de zoon zijn vader heeft gewurgd. In het nauw gedreven door 
de verdachtmakingen van de magistraat, bekent de zoon. Het probleem is echter dat  
de hals van het slachtoffer geen sporen van geweld vertoont. ‘Hoe maak je hazenpaté 
zonder haas?’ vraagt de rechter zich af. De zoon biedt het antwoord. Buiten zichzelf  
van woede door de beschuldigingen en de absurde logica van de rechter gaat hij naar  
de kamer waar het lijk van zijn vader opgebaard ligt en wurgt hem post mortem. 

Deze oedipusiaanse parodie op het detectiveverhaal, het verslag van  
een onderzoek naar een misdaad die nooit heeft plaatsgevonden, wordt  
door de klasbakken van LAZARUS minutieus in elkaar gemonteerd.
Verwijzingen naar de film noir, de thrillersferen van Hitchcock en  
andere huiveringwekkende knipogen zullen niet worden geschuwd.
Bovendien vervoegt niemand minder dan Dirk Van Dijck de rangen  
van LAZARUS.  U weze gewaarschuwd. 
  Een verwittigd publiek is er twee waard.
  Bestel dus tijdig uw ticket.
  Voor het te laat is.
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“Lazarus’ virtuoze recept smaakt  
naar meer!” De Morgen



DRIEbaaR publIEk
in deze laatste periodiek van het seizoen richten we de schijnwerpers graag op  

drie voorstellingen. Drie verschillende producties. De drie pijlers van  
wat we u gedurende het hele seizoen willen aanbieden, zeg maar.

1 De jongerenwerking
 Onze jongerenwerking is het sluitstuk van een volledig  

parcours dat kinderen en jongeren bij ons kunnen doorlopen.  
Vanaf 10 jaar al kunnen ze verschillende vakantiekampen volgen  
waar ze steeds meer kneepjes van het vak leren. De jongerenwerking  
sluit dit traject af met een volwaardige avondvoorstelling.

 Na Jan Sobrie vorig jaar (Pier), leek Michiel Soete ons deze keer  
de ideale regisseur. We volgen Michiel al lang, en werkten al verschillende 
keren samen (Doldrum, Hotel en Cité Velo, A burning man).  
Ook nu weer belooft het een grappige, absurde voorstelling te worden.

2 De gastvoorstelling
 Naar goede gewoonte willen we u ook een gastgezelschap  

aanbieden, en in mei is dat niet van de minste: Lazarus komt dan  
Met voorbedachten rade spelen. Een stuk over een moord die  
er geen is, met vier fantastische acteurs: Günther Lesage,  
Ryszard Turbiasz, Joris Van den Brande en Dirk Van Dijck.

3 De eigen productie
 Tot slot speelt ook Bekdichtzitstil nog tot midden mei, op verschillende 

plaatsen in België en Nederland. We zijn zelf heel trots op deze  
voorstelling, en het doet dan ook plezier dat ook de reacties van pers  
en publiek lovend zijn. Wie Jan, Sophie en Berdine hier in Kortrijk 
gemist heeft, kan zeker nog op onze tournee terecht.

 Drie voorstellingen. Alle drie anders. Alle drie zeker de moeite waard.

 Hopelijk tot dan. 
 Jos Verbist

productie 
Theater Antigone 
Jongerenwerking
regie
Michiel Soete
spel
Tobias Allegaert 
Jana Declercq 
Amelie Godefroid 
Jasmijn Van Belleghem 
Melanie Verbeke
Ruth Verkest
techniek
Simeon Dikomitis
Niels Vanherpe

te zien in Theater  
Antigone op
do 24, vr 25 en  
za 26 april om 20u15
prijs: € 7

IkkE opmält 
(unexplored)

Jongeren van 18 tot 25 jaar kunnen in de  
jongerenwerking van Theater Antigone hun  
theatrale ei kwijt. Gedurende een aantal  
maanden werken ze wekelijks samen  
met een professionele theatermaker aan 
een volwaardige voorstelling. Ze werken 
aan theatervaardigheden zoals gebruik  
van stem, lichaamstaal, improvisaties,  
dramaturgisch inzicht,... 

De jongerenwerking is het sluitstuk  
van een volledige cyclus die je bij  
Theater Antigone kan doorlopen.  
De eerste vakantiekampen zijn er al  
voor kinderen vanaf 10 jaar.

Geïnteresseerd om zelf theater te maken?  
Dan kan je terecht bij Liesbeth
liesbeth@antigone.be of 056/24 08 87

Camp Failmore 
Antartica
–50°C 
Ver van de gekende wereld, op  
een plek op de zuidpool waar  
alle meridianen samenkomen,  
vervoegen vier wetenschappers  
zich bij hun collega’s. Ze zullen  
hier samen 300 dagen over- 
winteren in een veel te kleine  
ruimte op een veel te groot  
continent. Zonder veel ervaring, 
zonder echt contact met het  
thuisfront en enkel omringd  
door sneeuw en ijs, beginnen  
ze traag maar zeker de moed  
te verliezen. Ze doen hun best  
om de donkere en bedreigende 
winter te overleven:  
ze willen niet mislukken.  
Maar niemand is hier goed  
genoeg op voorbereid...  
Alles staat op het punt  
te bewegen. Alles is nu.

De vorige voorstelling van onze jongeren-
werking was Pier in 2011. Na de her - 
neming in 2012 merkten we bij heel wat 
jongeren zin en enthousiasme om aan een 
nieuw stuk te werken, en Michiel Soete ging 
heel graag op onze vraag in. Bij Theater 
Antigone creëerde Michiel eerder Doldrum, 
Hotel Vélo, Cite Vélo en A Burning Man.   
Hij is sinds november met zes jongeren  

aan het zoeken, improviseren, schrijven, 
vertellen en repeteren. De thema’s die  
aan bod kwamen, waren zaken die ze zelf 
aanbrachten, waar ze van wakker liggen, 
vanuit de leefwereld van de jongeren zelf.  
Het resultaat is een absurde, grappige 
voorstelling geworden over overleven  
in extreme situaties.

jongerenwerking


