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

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: € 9 (–26, +65, 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 JanuaR I 2016
afzendadres: Theater Antigone, Overleiestraat 41, 8500 Kortrijk

productie  abattoir fermé i.s.m. nona
tekst & regie stef lernous
spel gene bervoets & 
 chiel van berkel
decor & licht sven van kuijk, an de 
 hondt, thomas vermaercke

fOtO’s © stEf LERNOUs

Eén keer op dertig kan theater magie blijken.

****  De Standaard

Een roekeloze brok spelersenergie.

****  Cutting Edge

Dit stuk is op elk vlak een rommeltje  
en daardoor een pareltje.

****  Knack Focus

Het moet geleden zijn van ‘In de  
gloria’ en ‘Het eiland’ dat klasbakken  
Lucas Van den Eynde en Tania Van  
der Sanden aan elkaars zijde speelden.  
Met ‘Onze Koen’, geschreven en  
geregisseerd door Peter De Graef,  
komt daar verandering in.

Een liefdesgeschiedenis, haarscherp getekend in al haar fases en stadia. 
Even hilarisch als herkenbaar.
En het verhaal van ouders die kinderen opvoeden. 
Maar op grond waarvan? En hoe? 
We doen wat we kunnen maar in wezen hebben we geen idee hoe het moet.
We tasten als blindemannen. 
Tot we vastlopen. Trillend  
en onbeschermd tussen de  
grote vragen van het leven. 

GREY 
GARDENS

ONZE 
KOEN

productie  theater malpertuis
tekst & regie peter de graef
spel lucas van den eynde en 
 tania van der sanden

Deze voorstelling is uitverkocht

Te zien in Theater Antigone op
di 2 februari 2016 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

We better check on  
mother and the cats.
She’s a lot of fun,  
I hope she doesn’t die.
I hate to spend another  
winter here though.
Oh God, another winter…
— Edith Bouvier Beale

Het jaar is 1975, en twee documentaire  
filmmakers stoten op een door de natuur 
overwoekerd huis in de anders zo chique  
buurt van East Hampton, New York.  
De vervallen villa blijkt bewoond door  
een moeder en haar dochter (Big Edie  
en Little Edie): twee dames die ondanks  
hun adellijke familiebanden door de jaren  
heen steeds meer geïsoleerd en vereenzaamd 
zijn geraakt. Hun enige gezelschap op  
het domein bestaat uit vlooien, zwerf- 
katten en een koppel wasberen dat zich  
gestaag een weg door muren en plafonds  
vreet. De twee ontwerpen hun eigen kleren, 
mijmeren over onbeantwoorde liefdes  
en treiteren mekaar over vroeger en nu,  
tot op het punt waar het lachen pijn doet.
Met gene bervoets en chiel van berkel  
in de rollen van moeder en dochter  
creëerde Abattoir Fermé een tragikomische,  
zeer gesmaakte productie over verpauperde 
adel, schone schijn en vergankelijkheid.  
Pers en publiek waren unaniem:  
‘een theaterfeest’.

Te zien in Theater Antigone op
wo 27 januari 2016 om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

f
O

t
O

 ©
 f

R
E

D
 D

E
b

R
O

c
K

Theater Antigone 

vERhuiSt zijn bureau’s!

De kantoren zijn vanaf nu te vinden naast de speelzaal, 
in een nieuw gebouw in de Overleiestraat. 
Telefoonnummers, e-mailadressen, … 
blijven allemaal hetzelfde. 

Nieuw adres:
Theater Antigone
Overleiestraat 41
8500 Kortrijk.

 secretariaat  Voorstellingen
 oVerleiestraat 41 oVerleiestraat 47
 8500 Kortrijk 8500 Kortrijk

056 24 08 87 
post@antigone.be  |  www.antigone.be
theater Antigone werkt met steun van de Vlaamse Regering, Provincie West-Vlaanderen en stad Kortrijk. 
sponsors zijn Klara en DigitalMind.



een organisatie van schouwburg kortrijk 
i.s.m. de unie der zorgelozen, 

 theater antigone, 
 vorming plus & stedelijke 
 bibliotheek kortrijk

Een toneelstuk 
waarbij je niets  
ziet, maar alles hoort. 
Dat is wat we een hoorspel of luisterspel noemen.  
Een verhaal op radio, zeg maar.  
Tijdens de krokusvakantie willen we er zelf één maken met jou erbij.

Een professionele regisseur van Theater Antigone en medewerkers  
van jongerenradio Quindo leren jou een verhaal schrijven, acteren,  
geluidjes opnemen, monteren en jingles maken. En dat allemaal met  
superprofessioneel materiaal.
Op het eind van het kamp zetten we de kers op de taart. Want op  
vrijdag 12 februari om 17 uur nodigen we familie en vrienden uit  
om samen in een knusse ruimte naar het hoorspel te luisteren.  
Daarnaast wordt het hoorspel ook op Radio Quindo uitgezonden.

REPERtOiRE-AvOND
‘Othello’ (Toneelgroep Maastricht), ‘De Kersentuin’ (NTGent)  
en ‘Romeo en Julia’ (HETPALEIS).  Drie repertoirestukken  
die dit seizoen te zien zijn in de Schouwburg van Kortrijk.  
De stukken zijn gebaseerd op meesterwerken van de alom  
bekende schrijvers: Shakespeare en Tsjechov. Zovele jaren oud  
en nog zien we dit soort repertoire jaar na jaar verschijnen,  
op de planken, in cinemazalen of op televisie. 

Daarom organiseert Schouwburg  
Kortrijk een avond in Theater  
Antigone waar repertoiretheater  
onder de loep wordt genomen.  
Wat is repertoiretheater eigenlijk?  
En wat is de plaats daarvan in  
het Vlaamse podiumlandschap?  
Wat is het belang ervan (of niet)?  
Brengt het ons nog iets bij? 

Ze laten Jos Verbist (artistiek en  
zakelijk leider van Theater Antigone),  
Geert Six (regisseur en artistiek  
leider van Unie Der Zorgelozen),  
Simon De Vos (Het Paleis) e.a.  
aan het woord. Gemodereerd door  
Wouter Hillaert (theaterrecensent  
en woordvoerder voor Hart boven  
Hard), proberen zij antwoorden  
te vinden op deze vragen.

De repertoire-avond gaat  
door in Theater Antigone.  
Tickets zijn te krijgen via  
de Uitwinkel

hOORSPELKAMP 
RADiO-ACtiEF

Te zien in  
Theater Antigone op
wo 2 maart 2016 
om 20u15
Tickets via de Uitwinkel: 8€

theater antigone en radio Quindo 
organiseren in de Krokusvakantie een Hoorspelkamp.
Doe je dus graag geluiden na? 
Ben je zot van theater en andere verhalen? 
En wil je beide nu eens combineren? 
Dan is Radio Actief zeker iets voor jou.

Wanneer: 8 tot en met 12 februari, 
 telkens van 9 uur tot 17 uur
Waar:  the studios, 
 Graaf Karel de Goedelaan 38, Kortrijk
Voor wie:  12 tot 16 jaar
Prijs:  90€
Meer info: timon.van.de.voorde@quindo.be 
 of 0477/64.82.59
Schrijf je snel in via 
 www.quindo.be. 
De plaatsen zijn beperkt!

A: DO YOU HAVE AN APOINTMENT
 hey you
 who are you

B: I’m here for the job, you see

A: I do not see.
 Explain yourself.

B: I’m here for the job. The job, you know

A: No. We don’t know
 Stick your tongue out
 Say aaaaaaah
 Clap your hands
 Rub your tummy
 Stick your fingers in your ears
 How long can you hold your breath?
 References?
 Do you have any references ?
 Experience?
 Diploma’s?
 I have two Master’s degrees
 And a Ph.D.
 In natural sciences
 Age?
 Weight?
 Religion?
 Sexual orientation?
 Vegetarian?
 Lactose intolerant?
 Married?
 Children?
 Goals in life?
 Where do you see yourself in 5 years?
 RIIIIIIIIING

DE WERKEN vAN hERCuuL

productie  theater antigone & 
 de bolster i.k.v. Wijkproject
tekst & regie marlies tack & michaël vandewalle
coördinatie  henk bourgeois
techniek niels vanherpe
productie karel vanacker

spel sven belaey, jan buyltinck, ann cael, liliane calland, jean pierre coorevits, petra cottem,  
geert defoort, maarten degezelle, patrick deryckere, jean desmaele, sarah desmedt, jo desmet,  
rené frere, leen glorieux, pascal houspie, freddy knockaert, delphine merlevede, regine mores,  
marijn noppe, zoë nuitten, eveline pattyn, sam slambrouck, jens soenen, nick speybrouck,  
kayliegh spriet, jean-claude staels, sidney timmerman, rita vanhaecke, catherine van poecke,  
eddy verhelst, ruth verkest, kevain vermeulen, jeska verthe

Het is allemaal begonnen in een simpele garage.  
Gewoon, heel eenvoudig. Zes stoelen, een tafel  
en drie classeurs. Een groene, een blauwe en een  
zwarte. Nu zijn we één van de grootsten op aarde.  
Een wolkenkrabber. 75 garages op elkaar,  
duizenden werknemers, met ladders, in rangen  
en klassen, onder en boven elkaar, met liften  
en fluo-stiften, dossiers en mappen: de index- 
cijfers van het voorbije jaar. De map van de  
kredietwaardigheid van de uitvoerende kern.  
De map van de lasten en de kosten. De map  
van het economisch DNA van senioren.  
De map van de verliezen. De map van de  
ecologische voetafdruk van schoenmaat 45.  
De map van de achterstallige wedden.  
De map van de sukkelaars. 
Schuif het allemaal maar onder de mat! 

Te zien in Theater 
Antigone op
Vr 19, za 20, 
do 25, Vr 26 en 
za 27 februari en 
do 3, Vr 4 en 
za 5 maart 2016 
om 20u15 en op
zo 28 februari 2016 
om 15u00

Marlies Tack en  
Michaël Vandewalle  
gaan op zoek naar  
hún Hercules  
binnen de wereld  
van bedrijven en  
multinationals.  
In de bedrijfscultuur  
waar productiviteit  
en efficiëntie voorop  
staan verdwijnt  
de mens achter  
winstcijfers en ballansen,  
en moet hij zich als  
een ware Hercules  
bewijzen tegenover  
macht en structuur.

fOtO © KURt VAN DER ELst


