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theater

ANTIGONE

secretariaat  : Theater Antigone voorstellingen  : 
Korte Kapucijnenstraat  z/n, 8500 Kortrijk Theater Antigone
t 056 24 08 87  |  f 056 24 08 88 overleiestraat 47 
post@antigone.be  |  www.antigone.be 8500 Kortrijk

theater antigone werkt met steun van de vlaamse regering, provincie west-vlaanderen, en stad kortrijk.  
sponsors zijn klara, knack en digitalmind.

voor alle info & reservaties 056/24 08 87 — www.antigone.be
tickets: € 5 (cJp) / € 8 (–26, +60, groepen >10, lerarenkaart, knack-clubkaart, open doekleden) / € 10, tenzij anders vermeld

vormgeving:  
dooreman & pjotr
tekeningen:  
nicolas marichal
v.u.: nancy vanoverbeke
rekollettenstraat 20
8500 kortrijk

Hebt u al een TRIO ThEATER ANTIGONE?
Naar goede gewoonte zal het openingsfestival opnieuw de start zijn van heel wat moois. 
2012-2013 belooft een spetterend seizoen te worden, met een rijk en gevarieerd aanbod dat 
u zeker weer zal verrassen.
een trio-theater antigone is de ideale manier om dit te ontdeKKen!
€ 21 voor 3 voorstellingen naar keuze in theater Antigone, en een korting van € 2 voor  
An Old Monk (Mr. Afzal, 9 en 10 november 2012) en Ghost Road (23 november 2012)
Wij heten u alvast van harte welkom!Uit de pers:

“Het is het pas afgestudeerde trio, Ramdam 
Collectif, dat het sluwst (en meest stinkend) uit 
de hoek komt met Buzz and Tupperware ( * * * ).” 
 –Focus Knack

OPENINGSFESTIVAL 
ThEATER  

ANTIGONE
Op woe. 26, do. 27, vrij. 28 en za. 
29 SEPTEMBER steekt Theater 
Antigone opnieuw van wal met 
een vierdaags openingsfestival! 
Op het programma staan maar 
liefst twee premières: De papa  
de mama en de nazi en King  
Lear 2.0. Daar bovenop krijgt u 
nog de spetterende voorstelling 
Sasja en Natasja geserveerd.  
Dit alles voor het uiterst 
voordelige tarief van 7€ per 
voorstelling! En bovendien, als 
kers op de taart, trakteren we u 
allen nog op een uiterst originele 
interventie van een groep 
jonge, veelbelovende Waalse 
theatermakers. 

bUZZ  
& TUPPERWARE 

OPENINGSFESTIVAL!

productie  RAMDAM COLLECTIF
concept en spel Jean-Baptiste Szézot, Benjamin Vanesch en Jérôme Degée

RAMDAM COLLECTIF brengt 
met Buzz & Tupperware een 
voorstelling op verzoek, live bij 
u thuis. U vraagt, zij maken! 
Wat zou u ervan vinden om op 
het internet een voorstelling te 
kiezen en deze dan live mee te 
maken? Of brengt u liever zelf 
een ideetje aan, dat dan door het 
gezelschap tot smakelijk toneel 
getransformeerd wordt? 

In Buzz & Tupperware gaat 
dit Waalse trio op zoek naar 
alternatieve vormen voor theater, 
vol acties, filmpjes en Youtube. 
U krijgt er een sarcastische blik 
op kunst en marketing bovenop. 
Resultaat is een hilarisch 
spektakel dat inslaat als een bom. 

te zien in Theater Antigone op
DO 27 SEPTEMBER om 21u30 
VRIJ 28 en ZA 29 SEPTEMBER om 19u30
gratis in onze foyer

in 2010 was Buzz & Tupperware 
reeds te zien op Theater aan Zee
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De papa, de mama en de nazi is een komedie over een 
jongen die besluit om nazi te worden op de dag dat 
zijn moeder het gezin verlaat. Er wordt geprobeerd 
om hem onder dwang weer op het rechte pad te 
brengen, tevergeefs. Na verloop van tijd steekt hij 
met zijn halsstarrigheid ook zijn vader aan. Ze lijken 
reddeloos verloren. Tot het verhaal onverwacht nog 
een andere wending krijgt…

te zien in Theater Antigone op 
DO 27 SEPTEMBER om 20u15  
VRIJ 28 en ZA 29 SEPTEMBER om 22u15 
WOE 10 - DO 11 en VRIJ 12 OKTOBER om 20u15  
tickets: € 7

DE PAPA, DE MAMA  
EN DE NAZI “We willen als de jongemannen zijn  

die we gezien hebben op YouTube,  
met blote bovenlijven, open gezichten, 
een bijzondere haarsnit en een verrukte 
oogopslag. Dit is geen spel. Dit is 
verandering. Eindelijk gloort er  
wat hoop. Ons lot verbetert. Onze ruggen 
rechten zich. We krijgen volgelingen. 

Bij ons scharen zich: de dommen,  
de luien, de lelijken, de gebrekkigen,  
de geldgebrekkigen, de losers,  
de televisieverslaafden, kinderen 
van druggebruikers, kinderen 
van weldenkenden, kinderen uit 
éénoudergezinnen, meelopers. 

Niet bij ons scharen zich: de intelligenten, 
de mooien, de populairen, de weldenken
den, de ernstig genomenen, de met zakgeld 
betoelaagden, en meelopers. 
Wij zijn de Orde. We haten de chaos.  
We lopen in het zwart gekleed  
en we roepen: ‘heil’.”

te zien in Theater Antigone op 
WOE 26 en VRIJ 28 SEPTEMBER 
om 20u15 
inleiding om 19u45 
tickets: € 7

OPENINGSFESTIVAL!

productie KOPERGIETERY & THEATER ANTIGONE 
tekst Bruno Mistiaen 
spel Tania Van der Sanden, Jos Verbist en Jan Sobrie/Joris Hessels 
coach Carly Wijs 
dramaturgie Mieke Versyp 
scenografie Giovanni Vanhoenacker 
video Peter Monsaert

productie  THEATER ANTIGONE & LES TANNEURS 
tekst & dramaturgie Jean-Marie Piemme 
vertaald door Frans Denissen en Anne Adé
spel Berdine Nusselder 
regie Raven Ruëll 
geluid Simon Halsberghe
scenografie Giovanni Vanhoenacker

productie BRONKS
tekst en regie Tom Dupont 
spel Ruth Beeckmans en Marianne Loots 
coach Jan Sobrie
dramaturgie Sebastien Hendrickx 
scenografie Jan De Brabander 
kostuums Valerie Leroy 

OPENINGSFESTIVAL!

OPENINGSFESTIVAL!KING LEAR 2.0 SASJA  
EN NATASJA 7+

In King Lear 2.0 is de dochter van de nar 
van King Lear aan het woord. Na een 
verblijf in het buitenland staat ze bij haar 
thuiskomst oog in oog met een land in staat 
van oorlog. Ze gaat op zoek gaat naar haar 
spoorloze vader en wordt zo geconfronteerd 
met de manier waarop de macht er  
– mits de nodige manipulatie – in slaagt  
om door te dringen tot in alle lagen van  
onze samenleving.

King Lear 2.0 is een verrassend actuele 
monoloog over de chaotische wereld waarin 
wij leven. Jean-Marie Piemme toverde dit 
meesterwerk van Shakespeare om tot een 
wervelende tekst die onze hedendaagse 
maatschappij in vele opzichten een 
spiegel voorhoudt. Maak zo op een uiterst 
toegankelijke manier kennis met één van  
de klassiekers uit onze literatuurgeschiede-
nis! Een verhaal als een reis door de tijd, 
vol scherpe kronkels en een stevige dosis 
aanstekelijke humor.

met de steun van Sabam

Ze komen van ver
Ze zijn bijzonder
1 lijf
2 koppen
2 stemmen
8 poten

te zien in Theater Antigone op
ZA 29 SEPTEMBER om 20u15
inleiding om 19u45
tickets: € 7

Twee siamese zusjes reizen 
door Europa. Van kermis naar 
kermis. Altijd bij elkaar. Altijd 
met elkaar. Twee mensen in 
één lichaam. Iedereen wil hen 
zien. Maar wat willen zij?

Sasja en Natasja is een 
sprankelende, grappige 
voorstelling over een Siamese 
tweeling die er geen meer is…

In Smolders en Sobrie, het 
eerste stuk van Tom Dupont 
voor BRONKS, werd de 
vriendschap tussen twee oude 
mannen op de proef gesteld. 
Christophe en Willy toonde 
een vader en zijn zoon op het 
voetbalveld, en de (generatie)
conflicten die daar ontstaan. 
Sasja en Natasja, het derde 
stuk van Tom voor BRONKS, 
gaat over duo’s voor het leven. 

Uit de pers:
“Sasja en Natasja is het betere jeugdtheater 
van dit seizoen.”  
–De Standaard
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