
BELGIË / BELGIQUE

P.B.
8500 KORTRIJK MAIL

4/301

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT 6 X PER JAAR IN 
JANUARI |  MAART |  APRIL |  JUNI |  SEPTEMBER |  NOVEMBER

AFGIFTEKANTOOR: 8500 KORTRIJK MAIL |  P 309990 JANUAR I 2012
AFZENDADRES:  Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk

theater
A
N
T
I
G
O
N
E

Zit je met een theatermicrobe waar je geen blijf mee weet? 
Wil je graag proeven van wat acteren is?  

Doe mee aan onze vakantie-ateliers en -kampen! 
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: 
laatstejaarsstudenten en afgestudeerden regie aan de Erasmushogeschool Brussel (RITS),
leren je enkele knepen van het vak. Jos Verbist is coach. 

Samen met Tom Dupont regisseert Frédérique Lecomte
Verzilverd het nieuwe wijkproject. Bij het uitdenken van het huidige seizoen, 
dik anderhalf jaar geleden, had de artistieke staf van Theater Antigone 
het idee om een voorstelling te maken, vertrekkende vanuit Wij betalen niet 
van Dario Fo. In dat verhaal komen de vrouwen van een dorp in opstand 
tegen de crisis en de stijgende prijzen door met z’n allen gezamenlijk 
de plaatselijke supermarkt te overvallen. Een fijn uitgangspunt, al 
hebben de voorstellingen van Verzilverd letterlijk niets meer te zien met 
Wij betalen niet — de thematiek is echter wel dezelfde gebleven: geld.

Frédérique is een regisseur die een nieuwe techniek 
binnenbrengt van voorstellingen maken en spelen. 
Ze wil haar werk in geen geval therapeutisch noemen; 
toch vindt ze het ‘goedvoelen’ van de spelers de 
noodzakelijke voorwaarde om überhaupt te repeteren. 
Als niet iedereen goed in zijn vel zit, komt er voor haar 
geen voorstelling. Frédérique maakt theater in een 
gegeven context: deze keer is dat de speelzaal van 
Theater Antigone, een andere keer een piepklein dorp 
ergens in Afrika. Ze werkt altijd in de voertaal van waar 
ze zich bevindt en liefst met niet-professionele spelers. 
“Dat heeft te maken met authenticiteit; dat is een grote 
extra die ik bij professionele spelers in veel mindere 
mate terugvind”, zegt ze. 
Haar methode is apart, is niet klassiek geschoold. 
Als je haar aan het werk ziet, dan lijkt het alsof ze de 
repetitie ter plekke uitvindt. Dat klopt… en tegelijk is 
niets ook minder waar. Als een wetenschapper bereidt 
ze haar traject voor, klasseert ze na de repetitie wat ze 
gezien heeft, giet het materiaal in kleuren en daarmee 
ook in een volgorde. Elke kleur heeft een betekenis; 
de kleuren anders sorteren geeft een andere puzzel 
en met elk puzzelstuk bouwt ze ook de voorstelling op. 
Tijdens de repetitie pakt ze woorden, beelden, stem-
geluiden, tics, … en bouwt er nieuwe scènes mee. Met 
een fysieke code, gelijk gebarentaal, stuurt ze de spelers 
zowel tijdens de repetities als tijdens de  voorstelling. 
Ze regisseert dus heel letterlijk, in levende lijve, als 
een dirigent die zijn orkest stuurt. Ze heeft níets nodig, 
geen decor, geen muziek, wél hele mooie kostuums die 
de mooie mensen op de scène extra in de spotlight zetten.

Te zien in 
Theater Antigone op
VR 27 (première), ZA 28 JANUARI 2012
DO 2, VR 3, ZA 4, WO 8, DO 9
ZA 11, ZO 12 (matinée 15u) FEBRUARI 2012
telkens om 20u15 / tickets € 3

Wat als we al het geld op de wereld zouden verbranden?
Wat heb je te vertellen aan de rijkste man ter wereld?
Wat is de meest efficiënte manier om aan veel geld te komen?
Wat als de geldautomaat kon praten?
Wat kan je voor geen geld ter wereld missen?
Wat zijn de bijwerkingen van rijk-zijn?

Deze vragen vormden het mooie vertrekpunt voor de voorstelling 
Verzilverd in tijden waar crisis een modewoord lijkt.

VERZILVERD
is het resultaat van een 20-tal niet-professionele spelers die samen met een 
duo regisseurs een aantal maanden wekelijks aan een theatervoorstelling werken. 
De spelers zelf en hun levensverhaal vormen de basis van de voorstelling. De acteurs 
vertellen hun verhaal van op een kale vloer, getooid in extravagante kostuums.

Paasvakantie-atelier 
voor 14 tot 16-jarigen
(°1998–1996)
Van maandag 2 t.e.m. 
vrijdag 6 april 2012
Telkens van 9u tot 16u30 
In Theater Antigone, 
Overleiestraat 47, Kortrijk
(picknick meebrengen)
Begeleiding: nog te bepalen
Op het einde van de week 
is er een toonmoment.
Kostprijs: €65

Sport- en theaterkamp 
voor 11 tot 14-jarigen
(°2001–1998)
Van zondagavond 19 
t.e.m. zaterdagavond 
25 augustus 2012
Sport en overnachting 
in Kanocenter Sobeca, 
Otegemstraat 238, 
Zwevegem
Het kamp eindigt in 
Theater Antigone 
met een toonmoment
Begeleiding: Marlies Tack, 
Michaël Vandewalle 
& 2 gediplomeerde 
sportmonitoren
Organisatie i.s.m. 
Sportievak Kortrijk
Kostprijs: €350

Zomervakantie-atelier 
voor 11 tot 13-jarigen
(°2001–1999)
Van maandag 27 t.e.m. 
vrijdag 31 augustus 2012 
Telkens van 9u tot 16u30 
In Theater Antigone, 
Overleiestraat 47, Kortrijk
(picknick meebrengen)
Begeleiding: Marlies Tack 
en Michaël Vandewalle
Op het einde van de week 
is er een toonmoment.
Kostprijs: € 65 

VAKANTIE–ATELIERS

Info en inschrijven: 056/240 887 - www.antigone.be - post@antigone.be

een voorstelling van 
Theater Antigone en 
CAW Piramide i.s.m. 
OCMW Kortrijk en 
Centrum Overleie i.k.v. de 
sociaal-artistieke werking
regie:
Frédérique Lecomte
Tom Dupont
spel:
Jan Bultinck 
Pascal Decypere 
Geert Defoort
Simonne Delcourt 
Frans Demuynck 
Veerle Depraetere 
Patrick Deryckere 
Jo Desmet 
Delphine Merlevede 
Martine Nuyttens 
Lize Provoost 
Marc Soenen 
Jan Vandewalle 
Rita Vanhaecke 
Catherine Vanpoucke 
Eddy Verelst 
Jeska Verthé 
Noël Zanders
coördinatie:
Annelies Dhooge
ondersteuning: 
Dave Cruw
Anneleen Lagae
kostuums:
Christine Mobers
techniek:
Simeon Dikomitis 
Niels Vanherpe 
Giovanni Vanhoenacker

SECRETARIAAT : Theater Antigone VOORSTELLINGEN : 
KORTE KAPUCIJNENSTRAAT z/n, 8500 Kortrijk Theater Antigone
t 056 24 08 87  |  f 056 24 08 88 OVERLEIESTRAAT 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 en DigitalMind.

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

Hebt u al een TRIO THEATER ANTIGONE ?
€ 21 voor 3 voorstellingen naar keuze in Theater Antigone! Te koop aan de kassa.
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LIFE:RESET

Life:Reset is een voorstelling van Theater Antigone en Théâtre National
in coproductie met Maison de la Culture de Tournai, Festival de Liège en CECN

Ze is jong en alleen. 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 van 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 scenografie 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. Afgelopen zomer speelde Life:Reset
op het Festival van Avignon (off programma). 
Een intense ervaring die nu de komende 
seizoenen een gevolg krijgt in de vorm van 
een internationale tournee met voorstellingen 
in Frankrijk, Italië en Japan.

Uit de pers:
De Standaard: Hij (Fabrice Murgia) lijkt niet 
alleen een straffe vakman maar ook een visionair. 
Wat behoeft een groot kunstenaar meer?  

Le Soir: Een juweeltje! Wij komen zeker terug!

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.

Meer persreacties, een trailer en een filmfragment vind je op www.antigone.be

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. En dan verdwijnt hij, 
zonder een enkel spoor. Cathy wordt haast gek. Langzaam krabbelt zij overeind 
en wordt gelukkig met Edgar. Dan duikt Heathcliff weer op, verteerd door wraak, 
sterker dan ooit, steenrijk en bereid zijn spel hard te spelen. 
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

genoeg stof tot inspiratie; de woeste natuur: 
krachtig, gewelddadig en mysterieus, en daarbinnen 
de beschaving, een weldadige cocon van verfijning, 
ontwikkeling en cultuur. 
Floor Huygen en Jeroen Olyslaegers pakten 
Wuthering Heights, één van de meest gelezen 
Engelse klassiekers, aan en goten hem in een 
krachtig theaterstuk voor vele leeftijden. 
In 2010 bekroond met een selectie voor het 
Theaterfestival en de Gouden Krekel in de categorie 
“Meest indrukwekkende productie” gewonnen. 

Uit de pers:
Het Parool: Dit is theater dat zich 
naar binnen vreet en niet meer loslaat.

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.

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: 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 regisseur 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.

WOESTE HOOGTEN

Woeste Hoogten is een voorstelling van Theater Antigone en Theater Artemis 
tekst: Jeroen Olyslaegers, naar Emily Brönte
regie: Floor Huygen
spel: Daan Van Dijsseldonk, An Hackselmans, Joris Smit, 

Alejandra Theus, Roos Van Vlaanderen
decor: Michiel Van Cauwelaert

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 (Nl), Zutphen (Nl), 
Mechelen, Den Haag (Nl), Bergen-op-zoom, Leuven, Dilbeek, New York (USA), 
Tongeren, Lokeren, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Geel, Waregem, Diksmuide, 
Rotterdam (Nl), Maasmechelen, Sint-Niklaas, Delft (Nl) &Tilburg (Nl).

Te zien in Theater Antigone
WO 15, DO 16, VR 17 FEBRUARI 2012
telkens om 20u15
inleidingen om 19u45
daarna op tournee in Créteil (Fr), Udine (It), Tokyo (J)

tekst/regie & film: Fabrice Murgia 
spel: Olivia Carrère
3D en video: Matthieu Bourdon, Arié van Egmond
belichting: Pierre Clément 
scenografie: Vincent Lemaire 
muziek & soundscape: Yannick Franck 
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