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Dierbaar publiek,

in de maanden waarop de natuur normaal gezien zou moeten openbloeien en  
ontluiken, concentreren we ons ook bij Theater Antigone op ontluikend talent.  
Talent met toekomst.

En daar beginnen we al heel vroeg mee met onze vakantiekampen en  
jongerenwerking, waar jongeren tussen 11 en 25 een volledig theatertraject  
kunnen volgen dat de nadruk legt op het acteren zelf.
Bovendien zijn deze kampen ook een uitgelezen mogelijkheid om jonge makers  
aan het werk te zetten, en hen de kans te geven zichzelf te ontplooien.  
Zo ‘rijpten’ Marlies Tack en Michaël Vandewalle eerst enkele jaren in de vakantie- 
kampen voor ze vorige maand met heel veel verve Don Quichot maakten.

Ook het Rits staat in april in onze zaal met lizzie borden, een voorstelling  
van Abattoir Fermé en Nona. De acteurs van deze voorstelling, allemaal  
masterstudenten spel, hebben duidelijk de ambitie om hun talent ten volle  
te ontwikkelen, en door mee te werken aan dit project willen we helpen om  
de afstand tussen school en werkveld voor jonge acteurs te verkleinen.

Tot slot ben ik ook heel blij dat  
3 jonge makers in maart en april  
terugkeren naar Theater Antigone.  
raven ruëll en jan sobrie doen dat met  
bekdichtzitstil, een voorstelling die  
we samen met Theater Artemis  
maakten over het wild spelende,  
soms onhandelbare kind.
Diezelfde Jan Sobrie staat later  
in maart opnieuw in onze zaal  
met ram, dat hij samen met  
peter monsaert regisseerde.  
Raven, Jan en Peter zijn  
drie makers die jaren geleden  
bij Theater Antigone zijn begonnen,  
en het doet dan ook heel veel deugd  
om met Bekdichtzitstil en RAM  
te zien hoe ver hún talent hen  
al heeft geleid.

Twee voorstellingen door jongeren,  
en twee voor jongeren dus. 
Vier voorstellingen door mensen  
die barsten van het talent.

Jos Verbist

Concreet: 
paasvakantiekamp voor 14 tot 16-jarigen  
(2e, 3e en 4e middelbaar — °2000-1998)
Van maandag 14 t.e.m. vrijdag 18 april 2014  
(Kostprijs: € 70) 
Opgelet: dit kamp is volzet. 

zomervakantiekamp 1 voor 11 tot 13-jarigen  
(5e en 6e leerjaar, 1e middelbaar — °2003-2001)
Van maandag 18 t.e.m. vrijdag 22 augustus 2014  
(Kostprijs: € 70)

zomervakantiekamp 2 voor 11 tot 13-jarigen 
(5e en 6e leerjaar, 1e middelbaar — °2003-2001)
Van maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 augustus 2014 
(Kostprijs: € 70)
Opgelet: dit kamp is volzet. 
Je kan wel nog inschrijven op de wachtlijst.

herfstvakantiekamp voor 17 tot 18-jarigen 
(5e en 6e middelbaar — °1998-1997)
Van maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 oktober 2014 
(Kostprijs: € 70) 

Ter afsluiting van alle kampen is er een  
toonmoment voorzien, in Theater Antigone.

Op zaterdag 21 december toonden de Theater  
Antigone-jongeren een eerste aanzet van waar  
ze onder leiding van Michiel Soete mee bezig zijn.
De komende weken gaan ze hier verder mee aan de slag,  
zodat ze vanaf 24 april met een volwaardige  
voorstelling in onze zaal zullen staan. 

Heb je zelf zin om mee te doen met onze

Mail naar liesbeth@antigone.be voor meer info.

THeaTeR
kampen

Wil je graag de ster van de bühne zijn? De clown van de plankenvloer?  
De Drama Queen van het theater? Wil je improviseren, fantaseren, repeteren, … acteren?  
Dan zijn de theaterkampen van Theater Antigone echt iets voor jou! 
Eén week lang word je helemaal ondergedompeld in de fascinerende wereld van  
prettig gestoorde personages en vreemde vertellingen. En dat allemaal onder de  
deskundige begeleiding van 2 gedreven kenners. Jos Verbist leidt alles mee in goede banen. 
De nadruk van onze kampen ligt op doen, op spelen en je amuseren.

inschrijven? Bel naar 056/240 887 of mail naar liesbeth@antigone.be 
Vermeld bij de inschrijving je naam, adres, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum. 
De inschrijving is pas definitief na bevestiging door Theater Antigone en na storting  
van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer 460-0291731-92  
(Theater Antigone, secr. Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk).

JongeRen
weRkIng?

p.b.—p.p.



LIzzIe
boRDen

productie theater antigone en theater artemis
tekst raven ruëll en jan sobrie
regie raven ruëll
spel berdine nusselder, jan sobrie en sophie Warnant
scenografie leo de nijs
kostuums liesbeth swings

bekDICHTzITSTIL
François, Damien en Becky zijn drie overleverkes. Ze zitten in klas 3F, de afvalcontainer, 

zoals ze spottend worden genoemd. Zelf dragen ze die titel met trots.  
Ze schrijven een brief naar het Guinness Book of Records, voor de titel  
‘klas met de meeste stoornissen’.

raven ruëll en jan sobrie schreven met bekdichtzitstil een ode aan het wild  
spelende kind, waar — vaak al te snel — een label wordt opgekleefd.  
Ze scheppen een onweerstaanbaar anarchistische omgeving, waarin  
de veelkleurige personages naar hartenlust kunnen rondrazen.

 Vanuit een groot gevoel van medemenselijkheid pakken ze zo een  
onderwerp aan dat onze samenleving in haar greep houdt. Als een kind  
kampt met functioneringsproblemen en zich moeilijk kan concentreren,  
dan kan dat leiden tot forse problemen in de klas en in het gezin.

 We willen kinderen en volwassenen dan ook samen naar dit gegeven  
laten kijken en hen raken met momenten van herkenning, humor  
en verbeeldingskracht.

Raven Ruëll is bij Theater Antigone vooral bekend van voorstellingen als Baal, Tribuna(al) 
en Lange dagreis naar de nacht, maar ook met jongerentheater heeft hij  
zijn strepen al meer dan verdiend. Stoksiealleen (Bronks, 2004) ontving de 
Nederlands-Vlaamse 1000-Wattprijs, en Pakman (Artemis, 2006) stond in  
de selectie van het Vlaams Theater-festival 2007 en won een Zilveren Krekel.

 In Bekdichtzitstil koos Raven voor de spelers Jan Sobrie — met wie hij  
ook samen de tekst schreef —, Berdine Nusselder en Sophie Warnant. 

We organiseren bovendien een lezing en een debat rond adhd op dinsdag 11 maart 2014, 
om 19u30 in onze zaal i.s.m. Vormingplus en de bibliotheek van Kortrijk.  
De lezing zal gegeven worden door Stijn Vanheule, klinisch psycholoog en 
werkzaam als professor aan de Faculteit Psychologie van de Universiteit Gent. 
Hij doceert er psychoanalyse en klinische psychodiagnostiek. Vanheule is  
onder meer gekend voor zijn kritische blik op het labelen van onze kinderen. 
Een kind is veel meer dan zijn leerprobleem.

 Na de lezing gaan onder meer Raven Ruëll (regisseur),  
Hilde Malfrère (directrice BO De Brug), en een moeder  
van een kind met ADHD in debat over het thema. 

reservaties debat: www.vormingplusmzw.be | 056 260 600 | info@vormingplusmzw.be

productie  de maan
tekst en regie peter monsaert en jan sobrie
spel paul contryn en evelien van hamme
scenografie paul contryn
kostuum valerie leroy
met dank aan tg. struiken en de kopergietery

Het is bloedheet. De hitte zindert over het land. 
Honden liggen lam aan de kant van de straten, 
hun luizen te lui om te bijten. Ergens in Fall  
River, Massachusetts krijst Lizzie om hulp.  
Op de sofa ligt Lizzie’s vader, vermoord en  
bloederig verminkt terwijl hij lag te dutten.  
In één van de slaapkamers boven, een tweede  
slachtoffer: Abby, zijn echtgenote, eveneens  
brutaal afgemaakt. 
De moorden en de daaropvolgende rechtszaak  
met in het zog een mediacircus van jewelste  
maakten van de Lizzie Borden Case één van de  
meest notoire moordzaken uit de Amerikaanse  
geschiedenis. Meer dan 40 keer werd er op de slachtoffers ingehakt.  
Andrew Borden zijn kop ging eraf en werd apart begraven. Who knows why?  
Borden werd vrijgesproken, ook al was er geen andere verdachte in de wijde omtrek.  
Tot op heden is er nog altijd discussie over wie de moorden heeft gepleegd.

Lizzie Borden is een geweldige uitdaging voor studenten en maakt deel uit  
van het parcours van de Masterstudenten Spel van RITS, School of Arts.  
Masterstudenten Spel en studenten podiumtechniek hebben twaalf weken  
aan deze voorstelling gewerkt. Tijdens dat proces hebben ze alle stappen  
doorlopen die bij het maken van een theaterproductie horen.  
Het project maakt deel uit van een initiatief van het RITS, Abattoir Fermé  
en NONA om een brug te slaan tussen het onderwijs en het werkveld.  
Dit initiatief wordt enthousiast ondersteund door verschillende partners uit het veld. 

Te zien in Theater Antigone op
do 13, Vr 14 en  
za 15 maart om 20u15, en op 
zo 16 maart om 15u
Gratis inleiding om 19u45 
debat op   
di 11 maart om 19u30

Ook op tournee in Den Bosch,  
Den Haag, Utrecht, Rotterdam, 
Diksmuiden, Nijmegen, Gent,  
Ieper, Zwolle, Roosendaal, Aalst, 
Sint-Niklaas, Brussel, Heusden- 
Zolder, Amsterdam, Eindhoven, 
Leuven, Groningen, Arnhem,  
Haarlem, Breda, Purmerend,  
Hengelo, Waregem, Herentals,  
Tessenderlo, Maastricht, Heist  
op den Berg, Heerlen, Tongeren,  
Geel, Roeselare, Bilzen en Tilburg.

“Damien zit helemaal vooraan. Op de speelzaal is hij een razende raket,  
maar in de klas is het precies een plant. 
En Becky zit de hele tijd naar het behang te staren. Ik denk echt  
dat die in twee werelden leeft. Soms leeft ze bij ons, maar meestal  
zit ze op haar eigen aardbol. 
Ik zit hier een half uur en ik heb het gevoel alsof ik iedereen ken.”

Te zien in Theater Antigone op
do 27 en Vr 28 maart om 20u15
Gratis inleiding om 19u45 

Bij Tiene is alles 1 of 0. Zwart of wit.  
Aan of uit. In haar digitale wereld  
voelt ze zich perfect gelukkig.  
Geen negatieve gedachten meer,  
want die heeft ze zorgvuldig gewist.  
Haar oude ik heeft ze vervangen door  
een update van zichzelf: Tiene 2.0.
Tiene 2.0 is alleen nog vrolijk, heeft  
5.956 online vrienden en er komen er 
dagelijks 10 bij. Ze leeft van likes. Het 
bureaublad van haar pc is haar enige  
venster op de wereld. Alles is thumbs up! 
Maar wanneer haar hardware begint  
te falen, sijpelt de realiteit stilaan  
haar digitale wereld weer binnen.  
Alles wordt opeens helemaal anders. 
Haar leven neemt een nieuwe wending. 
En daar zit de bizarre iFRIEND zeker 
voor iets tussen!

Actueler dan RAM kan een voorstelling  
niet zijn. Doen sociale netwerken écht  
wat hun naam voorspelt of sluiten we  
ons net op in aparte virtuele hokjes?  
Wat is er nog echt in een wereld waar 
iedereen kan zijn of lijken wie hij wil? 
Kan je jezelf echt heruitvinden  
en zo ja, zijn we dan op weg naar  
versie 2.0 van de mens? 

In RAM gaan Jan Sobrie en Peter  
Monsaert op hun gekende wijze aan  
de slag met deze actuele thema’s.  
Veel humor. Veel fantasie.  
En dat alles voorzien van een  
behoorlijk scherp randje!

een voorstelling van rits, abattoir fermé en nona
van en met evelien van de maele, linda lugtenborg, soufiane chilah,  
greet jacobs, julie delrue, amber anthonissen en darya gantura
regie stef lernous
podiumtechnici joffrey guillaume, koen de Wilde, niels de geeter en tim thielemans
in samenwerking met theater antigone, campo, kvs, cc genk,  
de Werf, de brakke grond en scheld’apen i.s.m de theatermaker

Ram
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Te zien in Theater Antigone op
di 1 en wo 2 april om 20u15
Gratis inleiding om 19u45 
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