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secretariaat  : Theater Antigone  Voorstellingen
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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 maaRT 2015
afzendadres: Theater Antigone, Korte Kapucijnenstraat z/n, 8500 Kortrijk

VALLEY 
OF 
SAINTS |  
JUSTICE

BOEK 
OVER 
TRIBUNA(A)L

de rechtbank een schouwtoneel is van die  
onderdompeling de neerslag. Aan de hand van 
transcripties die de basis voor Tribuna(a)l vormden, 
toont dit boek de ongelijke verhoudingen en mis- 
verstanden die het juridisch theater kenmerken.  
Elk verhaal wordt daarna geduid, geanalyseerd en 
becommentarieerd door ervaren justitiespecialisten.

De rechtbank een schouwtoneel verschijnt in maart  
bij Uitgeverij Lannoo. Wie het boek koopt,  
krijgt er bovendien een unieke code bij, om  
de voorstelling Tribuna(a)l online te bekijken.

“Valley of Saints voert je naar  
de vele paradoxen binnen de  
radicale islam en wat daarvoor  
doorgaat. Voorafgaand aan  
de repetitieperiode spraken  
michaël bijnens en aurelie  
di marino met Syriëstrijders  
en zochten ze in de binnenstad  
van Caïro en de buitenwijken  
van Beiroet naar de meest perverse  
uitwassen van onze zogenaamd  
onoverkomelijke beschaving.  
Tijdens die laatste reis ontmoette  
Bijnens in een vallei van waanzin  
en vrede de zakenman raymond  
Younaan, waarop deze voorstelling  
is gebaseerd.
 
in het hallucinante decor van een heilige vallei in het noorden van libanon 

kijkt deze steenrijke zakenman uit over  
zijn landgoed en schreeuwt naar één van  
zijn negen Syrische bedienden om koffie.  
Maak kennis met Raymond. Voormalig  
geheim agent, vliegenier, houtwerker  
en gepensioneerd vastgoedmagnaat.
Tegenover hem zit wat overblijft van een  
vrouw die zich in het vlakbij gelegen buurland 
had aangesloten bij een strijdersgroep, om 
in een oorlog te vechten die haar meteen na 
aankomst weer had uitgespuwd. Zij wil terug.  
Op weg naar haar oude wereld wordt zij door 
Ray onderschept. Vanaf dat moment ligt haar 

leven in handen van hij die de verpersoonlijking is van alles wat zij kapot wilde maken.
In de discussie die zich tussen hen ontspint vervaagt de grens tussen onschuld  
en schuld. En misschien zelfs tussen leven en dood.
 
De twee jonge makers vinden een partner in crime in ruud gielens.  
De regisseur en acteur maakte de Egyptische revolutie van dichtbij mee:  
hij woont en werkt in Caïro. Muzikant stalin abdi en geluidskunstenares  
alexandra cárdenas componeren en spelen.”

Te zien in Theater Antigone 
op do 5 maart om 20u15
Gratis inleiding om 19u45.

productie bronks & detheatermaker
tekst en regie michael bijnens & aurelie di marino
spel aurelie di marino, ruud gielens  
& abd stalin
met de steun van c-mine,  
pianofabriek kunstenwerkplaats

In april 2013 maakte Theater Antigone  
samen met Théâtre National de voorstelling 
tribuna(a)l, over het Belgische rechtsapparaat.  
Ook Karel Vanhaesebrouck werkte mee aan  
deze voorstelling en zat tientallen zittingen  
bij in de Vlaamse correctionele rechtbanken.  
Daar werd hij niet geconfronteerd met grootse, 
gemediatiseerde processen, maar met politie-
geweld, armoedegerelateerde kleine criminaliteit 
of drugscriminaliteit. Zaken die de alledaagse 
miserie, het cynisme en soms het mededogen,  
maar steeds de diepgewortelde sociale problemen 
blootleggen die aan het juridische systeem  
ten grondslag liggen. 



VOOR 
JONGEREN
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Te zien in Theater Antigone op wo 18, do 19, vr 20 en za 21 maart om 20u15
Tickets: 8 €

Een verlaten industriestad te midden  
van een zoutwoestijn. Alles is er slecht. 
Iedereen wil weg, maar niemand kan vertrekken. 
Een nieuwe generatie droomt van een  
leven zonder pekelkreeft en wonderzout,  
van een huis met stromend water en  
een kast vol glinsterende trainingspakken.  
Maar zolang ze blijven dansen, kunnen ze  
de hele wereld aan. 

Larf! & Theater Antigone zoeken theatrale hangjongeren (m/v, 14 tot 18-jaar) 
met beats in hun bloed & ballen aan hun lijf voor een nieuwe stevige voorstelling: 

Bekdash . Audities:
15 maart: Theater Antigone, Kortrijk 
Inschrijven via liesbeth@antigone.be
of
29 maart: Larf!, Warandestraat 13, Gent
Inschrijven via charlotte@larf.be 

Daarnaast kan je dit seizoen ook nog bij ons 
terecht voor volgende vakantiekampen:

Paasvakantie 2015  
Wie? 14 tot 16 jaar 
Wanneer? ma 6 – vr 10 aPril 2015 
 Telkens van 9u tot 16u30 
Kostprijs? 70 € 
 Dit Theaterkamp is volzet

zomervakantie 2015  
Wie? 11 tot 13 jaar 
Wanneer? ma 17 – vr 21 aug 2015  
 of 
 ma 24 – vr 28 aug 2015 
 Telkens van 9u tot 16u30 
Kostprijs? 70 €*  
 Het theaterkamp van  
 24 augustus is volzet
 Inschrijven bij 
 liesbeth@antigone.be

CHURCHILL

productie Theater Antigone | Jongerenwerking
regie Marlies Tack en Jan Sobrie
tekst Jan Sobrie
spel Tobias Allegaert, Klaas Duyck, Niels Gijswijt, Jamy Hollebeke, Justine Thomas, Jasmijn Van Belleghem, Melanie Verbeke en Lucrece Vervaeck

Drie broers begraven hun vader.
De enige afwezige: hun moeder.
Die zit thuis.
Onverschillig of kapot van verdriet?
Niemand weet het.

De pizzadozen en de blikken bier stapelen zich op.
Het testosteron raast door het huis maar de post blijft ongeopend.
Er hangt een geurke en er wordt veel geslapen om niet te moeten denken.
Het huishouden wordt een moeras waar iedereen langzaam in verdwijnt.
Tot er een brief opduikt met een vreemd verzoek ...

Al die mensen die ge niet kent ...
Die u een hand schudden 
Innige deelneming
Mensen spreken dat uit als robotten ...
Voorgeprogrammeerde zinnen die eruit rollen
Alsof het allemaal niks is
En gij staat u daar sterk te houden,  
uw tranen door te slikken.
Ik geef ze allemaal een hand  
tot dat hun kneukels er wit van zien.

Churchill is de nieuwe voorstelling van onze jongerenwerking. Jan Sobrie en Marlies Tack werkten al samen bij Pier (Jongerenwerking 2013), toen hij regisseerde en zij meespeelde. 
Dit jaar regisseren ze samen een voorstelling over drie broers die hun vader verliezen.
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