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Theater Antigone werkt met steun van de Vlaamse Regering, Provincie West-Vlaanderen, 
en stad Kortrijk. Sponsors zijn Klara, Knack, DigitalMind en KBC.

voor alle info 056/24 08 87
www.antigone.be

tickets: ¤ 10 / ¤ 8 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, Knack-clubkaart, Open Doekleden) / ¤ 5 (CJP)

& reservaties 

vormgeving: Dooreman
tekeningen: Nicolas Marichal

v.u.: Nancy Vanoverbeke
Rekollettenstraat 20
8500 Kortrijk

Na zes jaar keert Teddy 
terug uit Amerika om met 
zijn nieuwe vrouw een bezoek 
te brengen aan het ouderlijk huis. 
Daar treft hij zijn vader en zijn 
broer aan net zoals hij ze daar 
achtergelaten had; zuipend,  
bekvechtend en spartelend in 
hun eigen vuil. Het wordt niet 
echt wat men noemt ‘een warm 
weerzien’ en hoogstwaarschijnlijk 
hadden Teddy en zijn vrouw 
zich het verdere verloop van deze 
‘visite’ lichtjes anders voorgesteld… 
Of misschien net niet? 

Het bekende repertoirestuk uit 1964 van Harold Pinter krijgt in de
handen van FC Bergman opnieuw een dwingende betekenis. 
De vijf acteurs zetten alles op alles en laten Pinter alle hoeken
van de kamer zien. Ze wonnen niet voor niets de hoofdprijs 
op Theater aan Zee 2009. www.fcbergman.be

FC Bergman was al te gast bij Theater Antigone met Wandelen op 
de Champs-Elysées…, dat we op een bijzondere locatie gezet 
hadden in de Liebaerthal. Wie er toen bij was, had groot gelijk! 
De Bergmannen werden terecht beloond met een selectie voor
het Nederlandse Theaterfestival. Ook de Vlaamse jury vond dat
Wandelen op de Champs-Elysées… niet mocht ontbreken en
nodigde de Bergmannen uit om ook op het off-programma van
het Vlaamse Theaterfestival present te zijn. www.theaterfestival.be

De Thuiskomst wordt uitgenodigd i.k.v. de Eerstelingen, 
het samenwerkingsverband tussen Theater Antigone, 
KC Buda en ck*, waarbij de drie huizen de krachten 
bundelen om op geregelde basis pril werk te presenteren 
aan een avontuurlijk publiek.

Harold Pinter (1930-2008) was een Brits toneelschrijver, 
acteur en regisseur en wordt aanzien als een van de meest 
vooraanstaande na-oorlogse schrijvers. Hij schreef 
29 toneelstukken, 27 filmscripts en talloze sketches, 
eenakters, essays, speeches, radio- en TV-stukken, 
poëzie, brieven en een roman. Herkenbaar “Pinteresk” 
is het gebruik van dreiging als motief in zijn werk. 
De dialogen lijken alledaags en banaal, maar raken 
vaak complexere thema’s aan en sterke (onderhuidse) 
conflicten tussen de personages onderling. 

Pinter won heel veel literatuurprijzen, zoals de Laurence 
Olivier Award en de Molière D’Honneur for Lifetime 
Achievement. Hij kreeg eredoctoraten van 18 ver-
schillende universiteiten. In 2005 won hij de Nobelprijs 
voor Literatuur. Voor De Thuiskomst kreeg hij zowel 
een Tony Award, een Whitbread Anglo-American Theatre
Award en The New York Drama Critics’ Circle Award.

Hij had ook een uitgesproken politieke mening. 
Zo veroordeelde hij in zijn aanvaardingsspeech 
voor de Nobelprijs het internationaal beleid van 
George Bush en de Amerikaanse politiek en 
ook die van de Blair-regering in eigen land. 
“De VS erkent het Strafhof niet, dus hoeft Bush 
geen verantwoording af te leggen; anders is het 
met Blair, zei hij, en we hébben zijn adres.”

Harold Pinter overleed op Kerstavond 2008. 
Hij bezweek aan de gevolgen van kanker. 
Een bekende quote van hem is: 

“Er is geen hard onderscheid tussen 
wat reëel en niet-reëel is, noch 
tussen wat waar is en niet waar. 
Iets is niet noodzakelijk juist of fout; 
het kan gerust juist en fout zijn.”

Te zien in Theater Antigone:

Vr 17 en za 18 september 2010 
om 20u15
Inleiding telkens om 19u30
Tickets: €7
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De Thuiskomst

een productie van 

FC Bergman
tekst

Harold Pinter
spel

Stef Aerts 
Bart Hollanders 
Matteo Simoni 
Greg Timmermans 
Rik Verheye
coach

Jan Bijvoet
met steun van

Theater Zuidpool
i.k.v. de Eerstelingen

Binnenkort te zien: De Kafka’s, 
een nieuwe productie van Theater Antigone 
van 5 tot 13 november 2010
Lees er meer over op www.antigone.be en in het volgende boekje (okt 2010).

theater
ANTIGONE



Zin om dit seizoen zelf mee te doen aan de jongerenwerking? 
Surf naar www.antigone.be of mail naar sabine@antigone.be voor meer info.

Aansluitend op Othellooooo brengt 
Michael Janart 
Schreef ik 
de dagen, 
mijn God 
die ik 
moest zijn

Othellooooo

Othellooooo
is een voorstelling die voortvloeit uit de 
jongerenwerking van Theater Antigone. Enkele 
jongeren en drie ervaren theatermakers werken 
in wekelijkse ateliers samen aan een voorstelling.
“Voor het eerst nemen we dit jaar een bestaande 
tekst vast, Othello (bewerking van Dominique), 
maar daarbinnen is er nog steeds plaats voor 
improvisaties. Die combinatie vind ik geweldig. 
In een ongedwongen sfeer leren we een tekst 
(op rijm!) onthouden en spelen. Het enige wat 
bijna verplicht is, is de eis om volledig ‘los’ te ‘gehen’.”
De jongerenwerking is de max! 
Omdat het een zotte bende dartelend vee is, 
omdat Tom, Dominique en Joris onschatbare 
enthousiastelingen zijn, omdat iedereen zijn/haar 
goesting mag doen, omdat er naar iedereen 
wordt geluisterd, omdat Antigone een heerlijk 
warm bad is.” (Julie)

een productie van 
Theater Antigone
spel
Julie Delrue
Axel Dewaele
Niels Gijswijt
Bram Lambrecht
Hanne Oosterlijnck
Marlies Opsomer
Leen Putman 
Sarah Roels
Jasmijn Van Bellegem
begeleiding
Dominique Van Malder
Joris Hessels 
Tom Dupont
coördinatie
Sabine Vanhoutte

Acht jonge theatrale talenten uit Antigone’s jongerenwerking 
nemen een klassieker onder handen, toveren konijnen uit hun hoed 
en zorgen ervoor dat u door het bos de bomen ziet.
Othellooooo, een verhaal over macht, jaloezie en veel te veel drank.

“Onze Othello wordt super
omdat het spelplezier er af zal spatten,
omdat we er iets heel eigenzinnig mee doen,
omdat het op rijm is,
omdat de personages ongezien zijn,
omdat het over ons gaat – soms pijnlijk persoonlijk,

omdat we onze eigen styling doen,
omdat we zo aanstekelijk kunnen zingen,
omdat er love in the air is,
omdat er een stevig potje oorlog en geweld in zit,
omdat we een rookmachine hebben!” (Julie)

Te zien in 
Theater Antigone:
DO 30 SEPTEMBER 
VR 1 EN ZA 2
OKTOBER 2010
om 20u15
Inleiding telkens 
om 19u30
Tickets: € 3

een stuk over het leven, de liefdes en
het lijden van Peter Arthur Caesens,
misschien beter gekend als de
Kortrijkse belleman. Michaël was 
de voorbije twee jaar deelnemer 
van de jongerenwerking van Theater
Antigone en gaat nu op eigen benen 

staan. Als eindwerk toneel voor het Stedelijk Conser-
vatorium in Kortrijk maakte hij Schreef ik de dagen… 
onder begeleiding van Cathérine Vansteenkiste en 
met de coaching van Jos Verbist (Theater Antigone).

Schreef ik 
de dagen, 
mijn God 
die ik 
moest zijn
Te zien in 
Theater 
Antigone

do 30 september, 
vr 1 en za 2 oktober 2010 
om 21u30 — Gratis

FOTO PETER VERSCHUERE


