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Deze nieuwe voorstelling van De Warme 
Winkel en Nieuw West gaat over de  
noodlottige botsing tussen het vitale,  
onversneden talent van Mozart en het  
hardwerkende vakmanschap van Salieri.  
Maar het is ook een duel tussen twee  
theatermakers, waarin de culturele  
ondernemer tegenover de artiest staat,  
de brutaliteit tegenover de diplomatie,  
de naïviteit tegenover het wantrouwen,  
de muze tegenover een carrière maken. 

 productie  de Warme Winkel & nieuw West
 concept en spel marien jongewaard &  
  vincent rietveld
 compositie en spel  bram & jasper stadhouders
 eindregie Ward Weemhoff
 scenografie juul dekker

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)

 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 
dramaturgische 
draaikolk met 
pesterige acteurs 
en een gierende 
post-punk 
soundtrack.
   
theaterkrant
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AMADEUS

Te zien in Theater  
Antigone op
do 17 en  
Vr 18 maart 2016  
om 20u15
Gratis inleiding om 19u45

Wanneer Wolfgang  
amadeus mozart  
overlijdt in 1791  
doen al vrij snel  
allerlei geruchten  
de ronde. Het hard- 
nekkigste gerucht;  
de jaloerse hof- 
componist salieri  
zou hem de dood  
in hebben gejaagd…

De Warme Winkel  
is een eigenzinnige  
Nederlandse theater-
groep met een liefde  
voor geschiedenis.  
In 2013 waren ze  
hier al te zien met  
Villa Europa, nu  
dus met deze voor- 
stelling over Mozart  
en Salieri.

Een grenzeloze en mateloos boeiende voorstelling.
   
nrc



KEEFMAN

productie	 Theater Antigone
regie	 Raven Ruëll	&	Jos Verbist
spel	 David Dermez
scenografie	 Giovani Vanhoenacker
geluidsontwerp	Niels Vanherpe
tekst	 Jan Arends

Daar	komen	de	mannen	
met	witte	jassen.
Hoera!
Ze	doen	mij	een		
schoon	dwangbuis	aan
Hoera,	ho	ho,	hi	hi,	ha	ha!
Ze	nemen	mij		
eindelijk	mee.
Ha	ha!
Ze	nemen	mij		
eindelijk	mee.

Te	zien	in	Theater	
Antigone	op
wo 23,	do 24,	
vr 25	en	
za 26 maart	2016	
om	20u15

Keefman	is	het	eerste	verhaal	uit		
de	gelijknamige	verhalenbundel	van		
Jan Arends.	In	deze	monoloog	vertelt		
het	personage,	Keefman,	over	zijn		
jarenlange	verblijf	in	de	psychiatrie.		
Hij	botst	onophoudelijk	met	het		
systeem	en	met	de	buitenwereld,		
maar	vooral	met	zijn	behandelende		
artsen,	de	psychiaters.	Keefman	wil		
zich	zelf	heel	graag	inzetten	voor		
“de	psychiatrisch	gestoorde	mens”.		
Maar	de	verpleegsters	en	collega-patiënten	
staan	volgens	hem	niet	aan	zijn	kant.	

Keefman	gaat	over	buiten	de	wereld	leven.	Over		
de	nulmarge	tussen	falen	en	slagen,	en	het	in	de	kiem		
smoren	van	“andersdenkende”	zielen.	Het	is	een	ode		
aan	de	mensen	die	zich	bewegen	aan	de	zelfkant		
van	de	maatschappij:	de	psychiatrische	patiënt,		
de	mensenschuwe,	de	schlemiel.

Schrijver	Jan	Arends	verbleef	tijdens	zijn	leven	zelf		
in	verschillende	psychiatrische	instellingen,	en	Keefman		
wordt	dan	ook	gezien	als	een	beschrijving	van	zijn		
eigen	leven.	De	tekst	werd	geschreven	in	1972,		
maar	heeft	nog	niets	aan	relevantie	ingeboet.	
“Jan	Arends	behoort	tot	de	kleine	groep	van	unieke	schrijvers		
die	stuk	voor	stuk	door	hun	geïsoleerd	individualisme	niet		
onder	te	brengen	zijn	bij	een	literaire	stroming	of	richting.		
Hun	oeuvre	is	meestal	gering	van	omvang,	maar	geladen		
met	intensiteit	en	afgedwongen	van	het	leven.”		
(Leeuwarder	Courant)

In	het	wielrennen	komen	hoop	en	wanhoop	vaak	tezelfdertijd	over	de	meet.	

In	Dagboek van een soigneur	vertelt	auteur	en	regisseur	Tom	Dupont	een	verhaal		
over	een	onvoorwaardelijk	geloof	in	het	wielrennen,	en	het	verlies	daarvan.		
Hij	schreef	een	stuk	over	mensen	die	meer	hebben	verloren	dan	ze	hebben	gewonnen.	

Maar	ze	doen	verder,	ze	kunnen	niet	anders.		
Ze	hebben	nooit	iets	anders	gedaan.	
Dagboek van een soigneur	is	een	tragikomedie	
over	een	vader	die	het	wielrennen	de	rug		
probeert	toe	te	keren.	Over	een	nonkel		
wiens	liefde	voor	de	koers	alleen	maar	lijkt		
te	groeien.	En	over	een	schuldvraag,	die	als	een	
prikkeldraad	tussen	hen	in	blijft	hangen.
Jos Verbist	en	Lucas Van den Eynde	schitteren		
als	twee	broers	die	ondanks	alles	veroordeeld	
lijken	tot	elkaar.	De	een	trekt	van	parochie-	
centrum	naar	polyvalente	zaal,	om	over	zijn		
jaren	als	soigneur	te	vertellen.	De	ander		
moet	zijn	broer	begeleiden,	naar	lezingen		
over	iets	wat	hij	liever	zou	vergeten.	
Na	de	uitgebreide	speelreeks	vorig	jaar	gaat	
Dagboek van een soigneur	ook	dit	seizoen		
op	een	–	korte	–	tournee:	
01 april:	oudenaarde,	CC	De	Woeker	
15 april:	ronse,	CC	De	ververij	
28 april:	Gent,	Minardschouwburg	
29 april:	Gent,	Minardschouwburg	
reserveren	kan	rechtstreeks	bij	de	speelplekken
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productie		 Theater Antigone
tekst	&	regie	Tom Dupont
spel	 Lucas Van Den Eynde	
	 &	Jos Verbist
beeld	 Peter Monsaert
scenografie	 Giovani Vanhoenacker

lichtontwerp	 Simeon Dikomitis
geluidsontwerp	Niels Vanherpe
stage	 Mats Van Herreweghe
met	dank	aan	Interreg	IV,	Arrivee,		
De	europese	Unie,	Provincie	West-Vlaanderen		
en	CC	Wevelgem

DAGBOEK  
VAN EEN 
SOIGNEUR

gebaseerd	op		
Keefman	van		
Jan Arends,		
uitgegeven	door		
de	Bezige	Bij	en		
Lebowski	Publishers.

Keefman:

Weet	je	wie	een		
dokter	was?	Jezus.		
Die	genas	mensen.	
En	die	had	helemaal	
geen	geleerdheid	nodig.	
Jezus	genas	mensen	
omdat	hij	de	goedheid	
in	zich	droeg.
Dat	is	het	wat	bij		
jullie	ontbreekt.
Jullie	kennen		
de	goedheid	niet.


