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Arne, hoe is het idee eigenlijk ontstaan om
een voorstelling over pijnders te maken?
Eigenlijk loop ik al jaren met het idee rond
om iets te maken over die mannen die de
beelden dragen tijdens de processies omdat
ik dat fascinerend vind. Ik vind het ook 
een manier om een groep te maken. Ik 
ben vooral geïnteresseerd in “Wie zijn 
die mannen? En wat zijn hun motieven 
om die beelden te dragen?” We zijn met 
de spelers ook een aantal processies gaan 
bekijken; we zijn gaan babbelen met de 
pijnders in Dendermonde. We zijn naar
Maastricht geweest en daar hebben we 
met mensen van verschillende dragers-
gilden gesprekken gehad over wat hun 
motieven zijn. Die zijn trouwens ook al 
lang niet meer religieus.

Het is dus niet zo dat ze die relikwieën 
dragen omwille van de religie?
Nee. Dat zeggen de pijnders zelf ook. 
Onze motieven zijn niet religieus, maar 
op het moment dat we samen dat beeld 
oppakken, ontstaat er wel iets. Ze hebben
ook allemaal een reden als persoon om 
dat beeld te dragen. Ze dragen dat op 
aan iets of iemand. Soms doen ze dat 
ook als groep, dan dragen ze die processie 
op aan een bepaald iets: iemand die 
overleden is, iemand die ziek is, …

Dus dat kan dan van jaar tot jaar 
verschillend zijn.
Ja. Nu, de meeste van die mannen houden
dat wel geheim. Sommigen beloven dat aan
hun moeder op haar sterfbed, ze vertellen
haar op haar sterfbed dat ze dat gaan blijven
doen. Voor mij is dat natuurlijk materiaal,
een manier om een portret te maken van 
een groep. Een portret van die individuen
die in die groep zitten. Het gaat over indi-
vidu versus groep. Er zitten daar wel veel

vrienden tussen, maten, maar daar zit ook
heel veel onderstroom onder. Ze verdragen
allemaal mekaar niet erg goed. 

Je hebt dan je idee, of de wens om ‘iets’ 
te doen over die pijnders. Wat volgt er dan?
Hoe ga je tewerk?
Elk project dat ik maak is een amalgaam 
van verschillende stromingen. Ik heb dat 
basisidee, maar dan komen er boeken op 
tafel, fotoboeken, films, die we dan met de
groep bekijken om ons te laten inspireren.
Er wordt heel veel geïmproviseerd en die 
improvisaties gaan dan toch heel erg over 
de autobiografie van die mensen. Niet 
letterlijk, maar iedereen probeert zijn 
manier te vinden waarmee hij op theater
staat. Dat is wat mij fascineert: “welk 
soort verhaal wil iemand vertellen?”.

Er zal live muziek zijn. Wat is de rol 
daarvan in de voorstelling?
Die zal zeer groot zijn. Het allereerste 
idee was om een soort opera te maken. 
Dat idee van opera op zich hebben we laten
vallen, maar er zal wel permanent muziek
aanwezig zijn in de voorstelling.

De tekst, hoe ontstaat die, 
hoe schrijf je die?
Alles ontstaat tegelijkertijd, tijdens het 
repetitieproces. Het idee van het decor, 
het verhaal, de personages, beeld, tekst, 
beweging, dans, muziek,… eigenlijk 
wordt dat allemaal in één keer geboren.
Daarom dat het ook heel veel tijd kost, 
het is een creatie van nul af aan. 

Lees het volledige 
gesprek op 
www.antigone.be 

Is het een koortsdroom?
Zo griezelig dat ge ervan moet lachen?
Zo lelijk dat het bijna weer schoon is?
Zo pijnlijk dat het terug plezant wordt?
Beesten in de kop doen pijn.
Ze laten je naast je eigen lichaam lopen 
en naar  jezelf kijken alsof  het iemand anders is.

De Rus Aleksej 
Franciska Marica 
Timofej (1867-1926) 
weet er alles van. Hij 
schreef honderd jaar 
geleden een verpletterend 
toneelstuk over wanneer 
de grens tussen verbeel-
ding en werkelijkheid 
wegvalt. Een toneelstuk 
dat nog nooit werd 
opgevoerd. Vandaag 
is het eindelijk zover: 
wereldpremière!

een productie van Theater Antigone — Cie Cecilia — De Werf

coproductie VIA 2018 – Maastricht, Euregio Maas – Rijn
tekst & regie Arne Sierens
spel Titus De Voogdt, Johan Heldenbergh, 

Joris Hessels, Robrecht Vanden Thoren, 
Dominique Van Malder, Tom Vermeir 

live-muziek Jean-Yves Evrard, Eric Thielemans, Sébastien Boisseau
decor Guido Vrolix

een productie van Kopergietery

Te zien in Theater Antigone:
WO 26 · DO 27 
OKTOBER 2011 
om 20u15
Inleidingen om 19u45
Tickets: € 10 
€ 8 (-26, +60, 
lerarenkaart, Knack-club, 
groepen >10, Open Doek) 
€ 5 (CJP)

theater
ANTIGONE

Te zien op 
DI 18 & WO 19 
OKTOBER 2011
om 20u15 in de 
Kortrijkse Schouwburg
Inleidingen om 19u45
Een organisatie van 
Theater Antigone en 
Cultuurcentrum Kortrijk
Reservaties via de 
UITwinkel op 056/23 98 55 
of uit@kortrijk.be
Tickets: € 15
Hebt u een Trio-abonnement 
van Theater Antigone? 
Dan kost een ticket slechts €13. 
Vermeld bij de reservatie 
dat je een Trio hebt en 
breng je Trio mee naar 
de voorstelling. 

Op tournee in 
Brugge, Sint-Niklaas, 
Berchem, Maastricht, 
Hasselt, Genk, Roeselare, 
Tongeren, Turnhout, 
Aalst, Heist-op-den-Berg, 
Strombeek, Gent, 
Mulhouse, Leuven 

Acht mannen van het plat-
teland hebben hun leven 
achter zich gelaten, zijn 
naar de stad getrokken 
en hebben onderweg hun 
illusies verloren. Hun waar-
digheid en trots putten 
ze uit het dragen van ‘het 
beeld van het Heilig Bloed’. 
Zij zijn de pijnders. 

Om met het zware gevaarte
te kunnen manoeuvreren in
de steile straten van de stad,
moet het collectief trainen, 
zweten en afzien. Om stoom
af te laten wordt er voor het
slapengaan gezopen, gezon-
gen, verteld en gevochten.
Via half onbewuste zinnen,
bijna pathetische uitroepen,
absurde maar dramatische 
anekdotes krijgen we een
ontroerende inkijk in het le-
ven van deze woeste bende.

EEN 

PASGEBOREN 

KALF. DAT IS 

NOGAL WAT 

ANDERS DAN 

OP DEN TRAM 

TE WACHTEN.

Drie theaterhuizen slaan 
de handen in mekaar om 
van De Pijnders een memo-
rabel theaterstuk te maken. 
Auteur/regisseur Arne 
Sierens neemt daarvoor 
een wilde bende van top-
acteurs en -musici onder 
zijn vleugels. Een reus-
achtig decor van Guido 
Vrolix staat er als een stad 
op een berg, waar het 
beeld langs hellingen naar
boven wordt gedragen. 

KOPBEEST(14+)

concept en creatie Frank Dierens, 
Mark Verstraete

spel Ruth Beeckmans, Frank 
Dierens, Mark Verstraete

muziekcompositie Koen Roggen

Wandel binnen in het 
rijk der reële fantasie! 
Waar moeders 
gekker zijn dan 
hun dochter, 
vaders gevaarlijker 
dan hun zonen en 
kinderen leven in 
een wereld die eigenlijk 
niet bestaat.
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Een gesprek met 
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Pier is ne rare gast.
Een stil water met ne diepe grond.
Dat moeten ze allemaal gedacht hebben 
toen ze hem den eerste keer zagen …

Iedereen heeft een litteken
Het herinnert u eraan 
dat ge geleefd hebt,
Die glazen kast op uwe kop …
Of diene keer dat ge 
met uwe vélo zijt gevallen
Met uw kin op de boord van ’t plankier, 
en maar bloeden …

Pier heeft geen enkel litteken.
Zijn familie ligt al eeuwen 
onder de grond.
Pier is ne rare gast,
Zo ene waarvan dat ge denkt, 
dat is niets voor mij …
En toch was ‘t chemie
Ne vuurbal.

Baal is het eerste toneelstuk (1918) van de revolutio-
naire toneelschrijver Bertolt Brecht. Het stuk vertelt 
het verhaal van een jonge dichter, dronken van liefde en 
vrouwen, amoreel als de natuur zelf. Brecht schreef met 
dit stuk een heftige reactie op de burgerlijke moraal. 

De antiburgerlijke Baal zoekt op elk gebied de absolute 
vrijheid en hij sleurt anderen mee in zijn levenslust. 
In theorie verzet de omgeving zich tegen het losbandige 
gedrag van de jonge dichter, maar uiteindelijk laat 
iedereen zich verleiden door de tomeloze energie, 
de veranderdrift en het anarchistische levensgevoel 
van de held. De anderen laten zich bijna bewust mee 
de afgrond in sleuren omdat alleen Baal hen kan 
bevrijden uit de verstikkende verburgerlijking.

ZONE02: 

De jonge Baal drinkt, treitert, beliegt 
en schoffeert al wie op zijn pad komt: 
bewonderaars van zijn werk, vrouwen,
vrienden, zijn oude moedertje. En in 
ruimer verband: de staat, de kerk, 
de bourgeoisie. Zijn gedrag is onbe-
grijpelijk en absurd, zijn uitleg simpel:  
‘Ik ben Baal. Ik heb honger.’ 
Toch is het net dat woeste, ongetemd
dierlijke dat hem een bijzondere aan-
trekkingskracht verleent. Ondanks 
zijn wreedheid, of net daarom, houden
de vrouwen van hem. ‘Eerst moet ik 
geweld gebruiken, maar daarna willen 
ze niet meer weg,’ spot de minnaar. 
Misschien omdat er in zijn wreedheid 
zoveel vrijheid schuilt. Van alle perso-
nages op scène is Baal als enige vrij.
Amoreel, maar vrij.

PIER

tekst en regie
Jan Sobrie
spel
Jasmijn Van Belleghem, 
Sarah Roels, Silke Thorrez, 
Melanie Verbeke, Tobias 
Allegaert, Lisa Deleu, 
Amélie Godefroidt, 
Oscar Willems
decor
Giovanni Vanhoenacker
geluid
Niels Vanherpe
coördinatie
Sabine Vanhoutte

Te zien in Theater Antigone:
DO 29 · VR 30 SEPTEMBER
ZA 1 OKTOBER 2011 
om 20u15
ZO 2 OKTOBER om 17u
Inleiding om 19u45
Tickets: € 7

Jongerenwerking Theater Antigone een productie van jeugdtheater Larf! een productie van Theater Antigone & Théâtre National

tekst
Bertolt Brecht
regie
Jos Verbist en Raven Ruëll
spel
David Dermez, Eléna Dorattioto, 
Vincent Hennebicq, Benjamin 
Op de Beeck, Laura Sepul, Tania 
Van der Sanden, Arieh Worthalter
decor
Giovanni Vanhoenacker
kostuums
Ilse Vandenbussche

regie & concept
Pascal Buyse & 
Inge Goddijn
spelers
Sebastien Dewaele,
Bruno De Vos,
Simon van 
Schuylenbergh,
Loïc Decannière 
compositie 
en muziek
Wim Claeys 
(Ambrozijn) 
decor
Giovanni 
Vanhoenacker

VUURTOREN (10+)

een verhaal over macht en onmacht, over liefde en heldendaden

Te zien in Theater Antigone:
ZA 1 · ZO 2 OKTOBER 2011 om 15u
Inleiding om 14u30 / Tickets: € 7

Te zien in Theater Antigone
DO 6 · WO 12 · DO 13 OKTOBER 2011 
om 20u15 / Inleidingen om 19u45
Tickets: € 10 / € 8 (-26, +60, lerarenkaart, 
Knack-club, groepen >10, Open Doek) / € 5 (CJP)
Op tournee in Lier, Tielt, Doornik, Mechelen, 
Aarschot, Antwerpen, Brussel

Acht Jongeren tussen 18 en 22 
werken samen met theatermaker 
Jan Sobrie aan een voorstelling. 
Er wordt gebabbeld, gelezen, 
gelachen, geschreven, 
geïmproviseerd en gespeeld. 
Bij Theater Antigone creëerde 
Jan eerder al de voorstellingen 
Fimosis (geselecteerd voor het 
Theaterfestival 2009), Hola que tal
en Enkele Reis (coproductie BRONKS).
Enkele Reis is dit seizoen trouwens 
terug te zien in Theater Antigone 
(op 2 & 3 mei 2012).

Ik ben Corneel, de kleinsten. 
Ik ben 8 jaar, 9 maanden en 
33 seconden oud. Ik wil later 
een echte zeeman worden. 
Ik weet niet hoe de grote zee 
er uitziet of wat ik ervan moet 
verwachten. Ik heb altijd gedacht 
dat onze pa een zeerover was. 
Telkens als hij terugkomt van 
de zee, heeft hij een pak verhalen 
mee en veel vis. Ons pa ruikt 
altijd naar het zout van de zee 
en eet heel graag balletjes in 
tomatensaus.

De oudste van vier vertrekt in het geheim 
met het schip van zijn vader. De middelsten 
gaan mee. De reis verloopt echter niet zoals 
verwacht en er is geen weg terug... 

DE STANDAARD: 

Vuurtoren is prachtig verteltheater. 
In Vuurtoren trekken vier kapiteinszonen 
de grote plas op. Ook al is een avontuur 
zelden zo ongecompliceerd, het is zelden 
zo ontroerend puur.
DE MORGEN: 

Jeugdtheaterhuis Larf! brengt ode 
aan de verbeelding met Vuurtoren.

Baal

Baal speelt zich af in de duistere wereld van hoeren,
nachtbrakers en gokkers. Een muzikale en poëtische 
blik in de onderwereld. Een schreeuw tegen de hemel.

KNACK: 

Baal is een uitmuntende (her)ontdekking van Brechts eerste theaterstuk. 
In de enscenering zindert niet alleen het respect voor Brecht. Ook de goesting 
van de makers om met Brechts woorden hun verhaal te vertellen, is voelbaar.

DE STANDAARD: 

De bijzondere esthetiek schraagt de groezelige sfeer van de voorstelling: zwart-wit, 
art brut, direct, vuig, ambetant. (…) Alles aan deze Baal schuurt en blijft toch plakken.

NRC HANDELSBLAD: 

Vincent Hennebicq als Baal geeft een schitterende dynamiek aan de voorstelling. 
Hij is dreigend en gevaarlijk, en laat zien dat de romantiek van het onaangepaste 
levensbedreigend kan zijn. Baals artistieke energie richt hem te gronde. Zijn tegenspe-
lers zijn al even overtuigend in het uitbeelden van de bezadigde, gevestigde orde.

DE VOLKSKRANT: 

Hij is rebels, vilein, en ook: dichter. Baal, de titelheld van het eerste stuk van 
Bertolt Brecht uit 1918. Brecht schiep hem een beetje naar zijn evenbeeld: 
een 20-jarige (egocentrische) poëet met communistische sympathieën, liefde 
voor de natuur en behept met overmoed. Een punk avant-la-lettre hebben 
de regisseurs Jos Verbist en Raven Ruëll voor ogen gehad, of een moderne 
jonge vent met een kort lontje — en die staat er.

F
O

T
O

 ©
 L

A
R

F
!

F
O

T
O

’S
 ©

 T
H

O
M

A
S

 D
H

A
N

E
N

S

periodiek_sept2011_verso  07-09-2011  11:39  Pagina 1


