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Het Theaterfestival ‘09 in Brussel

3 Manah Depauw – Johnson & Johnson
4 Jan Decorte / Bloet vzw / Compagnie  
 Marius / Kaaitheater – Wintervögelchen
5 Nieuw West – Stalker
6 Ilay den Boer / Het Huis van Bourgondië /  
 detheatermaker – Eet smakelijk 
7 Willemijn Zevenhuijzen / hetveem 
 productie - Wild Boys 
8 Abattoir Fermé / De Maan - Nimmermeer
9 Alexandra Broeder / BonteHond -
 CandyLand
10 SKaGeN -    egrotemonD
11 Kris Verdonck - END
12 Jonathan Burrows & Matteo Fargion -
 Cheap Lecture
13 ’t Barre Land - 
 De laatste dagen der mensheid
14 Benjamin Verdonck / Toneelhuis -
 KALENDER
15 Thomas Bellinck - Sans papiers zingen ...
 Renzo Martens - 
 Episode III - Enjoy Poverty

De volledige selectie van het Nederlands Theater Festival 
leest u op www.tf.nl

keuze UIT tf.nl                

Foto: Kurt Van der Elst

16 tg STAN - Brandhout. Een irritatie
17 Nieuw West - Amateurs 
18  Compagnie Cecilia - 
 The Broken Circle Breakdown feat...

Jury ‘09

de keuze ‘09

E

F
Engagement als fundament

Elk jaar inviteert Het Theaterfestival drie ‘ge-
kozen kijkers’. Dit jaar waren dat Karolien 
Derwael, Geert Opsomer (CAMPO, Rits) en 
Ditte Pelgrom (Platform Theater Auteurs).  
Van 1 mei 2008 tot 30 april 2009 zagen zij 451 
voorstellingen uit Vlaanderen en Nederland en 
samen zo’n 236 premières. Ze keken ruim: van 
jeugdtheater tot danstheater, van theatrale in-
terventies tot installaties, van muziektheater 
tot teksttheater. Nadien maakten ze een stand 
van zaken op, de Keuze ’09. Een scherp geko-
zen lijst die een synthese vormt van een seizoen, 
veertien projecten ‘met een engagement als fun-
dament’. De jury van het Nederlands Theater 
Festival (Amsterdam) maakte ook een keuze en 
beide festivals wisselen uit. Het Nederlandse fes-
tival brengt drie voorstellingen in Brussel, en vice 
versa. Deze uitwisseling wordt on-
dersteund door het Vlaams Neder-
lands huis deBuren en de Brakke Grond. 
Het Theaterfestival vindt afwisselend in Brussel 
(Kaaitheater) en in Antwerpen (deSingel) plaats. 
Dit jaar is Brussel aan de beurt.

Chaque année, le Theaterfestival invite ‘trois spectateurs’. 
Ils ont vu non moins de 451 spectacles en Flandre et aux 
Pays-Bas, allant du théâtre jeune public à la danse théâtre, 
du mime aux installations théâtrales, du théâtre musical 
au théâtre de texte. Ensuite, ils ont établi un état des lieux, 
le Choix ’09, quatorze projets dont l’engagement est l’es-
sence. Le jury du Nederlands Theater Festival (Amster-
dam) a également opéré une sélection et les deux festivals 
effectuent des échanges : le festival néerlandais présente 
trois spectacles à Bruxelles et vice versa. En collabora-
tion avec Vlaams Nederlands huis deBuren et  Brakke 
Grond.

L’engagement en tant qu’essence

Commitment is fundamental

Each year The Theaterfestival invites three ‘chosen 
spectators’. They saw no less than 451 performances in 
Flanders and the Netherlands. From children’s theatre to 
dance theatre, from mime to theatrical installations, from 
musical theatre to text theatre. They then summarised the 
current situation in the Choice ‘09, fourteen projects in 
which ‘commitment is fundamental’. In association with 
Vlaams Nederlands huis deBuren and Brakke Grond. 
The jury of the Nederlands Theater Festival in Amster-
dam also made a selection and the two festivals then swap 
productions. The Dutch festival will be presenting three 
in Brussels and vice versa.

D
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Foto: Maya Wilsens

EN
With Johnson & Johnson, Manah Depauw 
delivers a cruel fairy tale in which the op-
position of good-evil cunningly gets mixed 
up and unveiled. Johnson & Johnson is the 
story of a woman and a man, of a prey and 
its hunter. 

FR
Johnson & Johnson est une fable cruelle dans 
laquelle l’opposition entre le bien et le mal 
se confond avec sagacité. Johnson & Johnson 
raconte l’histoire d’une femme et d’un hom-
me, l’histoire d’une proie et d’un chasseur.  

Johnson & Johnson
Manah Depauw (B)

27, 28/08 - 20:30 | Kaaistudio’s
€ 15/12 | Duur: 65 min | in English

Nagesprek | 28/08 - 22:00 
gratis | Nederlands

De Brusselse theatermaakster Manah Depauw debuteerde in 
2002 met de veelgeprezen mystiek-bizarre fabel Endless Medi-
cation (creatie met Marijs Boulogne). Recenter kennen we haar 
van Het Lichaamshof en het opmerkelijke How do you like my 
landscape. Haar werk handelt vaak over vrouwbeelden en vrou-
welijke erotiek. 
Met Johnson & Johnson levert ze een wreedaardig sprookje af 
waarin de tegenstelling goed-kwaad op schrandere wijze ver-
ward en ontmaskerd wordt. Johnson & Johnson is het verhaal van 
een vrouw en een man, van een prooi en een jager. Doorspekt 
met verwijzingen naar sprookjes en films en badend in een 
beklemmende sfeer, creëerde Depauw een voorstelling waarin 
horror en humor hand in hand gaan. En er spat veel bloed op 
het einde. 

PERS 
Zowel wat verhaal, acteerprestaties en totale theaterervaring betreft, 
verdient Johnson & Johnson nu al een lang en gelukkig leven. 
(www.deredactie.be, K. Vanhoonacker)
 
Manah blijft echter in alles Manah. Zo zijn de stoute meisjesfantasieën als 
vanouds aanwezig, maar worden die ditmaal aangedikt en uitgediept met 
een doorgevoerde psychologisering: over schizofrenie, gender en dat alles 
in een sprookjessetting. (De Morgen, L. Laveyne)

Concept & tekst:  Manah Depauw. Performance: 
Soetkin Demey en Manah Depauw. Productie: 
Margarita Production voor The Other vzw. Co-
productie: BUDA, STUK. In samenwerking met: 
CAMPO, nOna, Workspace Brussels. Met de steun 
van: de Vlaamse Gemeenschapscommissie

de keuze ‘09 E
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Wintervögelchen

Jan Decorte / Bloet vzw /  
Compagnie Marius /  
Kaaitheater (B)

27, 28/08 – 20:30 | Kaaitheater
€ 15/12 | Duur: 60 min | Nederlands

Met: Jan Decorte, Sigrid Vinks, Waas Gramser, 
Kris van Trier, Herwig Ilegems. Tekst en regie: Jan 
Decorte. Scenografie: Jan Decorte, Johan Daenen. 
Kostuums: Jan Decorte, Sigrid Vinks, Sofie 
D’Hoore. Lichtontwerp: Jan Decorte, Luc Schaltin 
(Kaaitheater). Productie: Bloet vzw. Co-productie:   
Kaaitheater, Compagnie Marius 

Foto: Danny Willems

EN 
Wintervögelchen is roughly summarized as 
a play about the cruel whims of two kings 
and their retinue. With a jolly puppetry, 
enthusiastic and pleasant performances and 
a unique text, Decorte immerses you with 
childlike imagination in a crystal clear story. 

FR
Wintervögelchen peut se résumer brièvement 
comme les farces folles mais cruelles de deux 
rois et de leurs suites respectives. Par le biais 
de marionnettes insensées, d’enthousiasme, 
du plaisir manifeste de jouer et d’une écritu-
re singulière, Decorte plonge le public dans 
une histoire limpide, émaillée de fantaisie 
enfantine.

Jaren na Amlett, Bloetwollefduivel en Titus 
Andonderonicuskustmijnklote beet theatermaker Jan Decorte zich 
opnieuw vast in zijn geliefde toneelschrijver Shakespeare. Hij 
bewerkte A winter’s tale -  andermaal een verhaal over macht, 
jaloezie en liefde - in zijn typische idioom; het kindlijk Vlaams.
Wintervögelchen is kort door de bocht samen te vatten als de 
dolle doch wrede fratsen van twee koningen en hun gevolg. Met 
poppenkast, enthousiast spelplezier en een unieke schriftuur, 
dompelt Decorte u onder in een helder verhaal met een kin-
derlijke fantasie. 

fwiet fwiet 
fuut fuut
so einsam sang
so einsam sang
hoeitsiflou

PERS 
Onbevangen en met een ongetemd enthousiasme vuren ze (de spelers) 
Decortes onweerstaanbare tekst op je af. Daar zitten parels van zinnen 
in… Een voorstelling met een hoge aaibaarheidsfactor. Beminnelijk in 
haar naïviteit. (De Standaard, D. de Regt)



5Nieuw West (NL)

Acteur/theatermaker Marien Jongewaard richtte in 1980 met 
Rob de Graaf en Dik Boutkan Nieuw West op. Al snel stond 
het Amsterdamse gezelschap bekend om hun onconformis-
tisch, hard en tegendraads theater. Hun beruchtste voorstelling 
is wellicht het ophefmakende Jezus/liefhebber uit 1998 met echte 
junks en alcoholisten op scène. Vandaag geniet Nieuw West een 
stevige reputatie binnen het Nederlandse theaterveld.
De indringende monoloog Stalker is gebaseerd op de gelijkna-
mige film uit 1979 van de Russische cineast Andrei Tarkovski. 
Stalker is mede door de bijzondere setting - een huiskamer - een 
heel intense, emotionele ervaring. Zes mensen worden gecon-
fronteerd met een ijzersterke speler en een verhaal over de zoek-
tocht naar waarheid en zuiverheid. 

Foto: Maarten Evenhuis

Stalker (Een theatervoorstelling aan huis)

EN
The intriguing monologue Stalker is based 
on the film of the same name (1979), made 
by the Russian film maker Andrei Tarkovski. 
Stalker is because of the special setting – a 
house room – a very intense and emotional 
experience. Six people are confronted with a 
strong player and a story about the quest to 
truth and purity.  

FR
Le monologue pénétrant de Marien Jon-
gewaard s’inspire du film du même nom, 
réalisé en 1979 par le cinéaste russe Andreï 
Tarkovski. Le spectacle Stalker suscite une 
expérience intense et hautement émotion-
nelle, entre autres par son décor particulier 
– une salle de séjour. Six personnes font face 
à un jeu éminemment puissant et au récit 
d’une quête de vérité et de pureté.

27, 28, 29, 30, 31/08 | € 12,5/10 
maximum 6 personen in de 
huiskamer | Duur: 70 min
Nederlands 

Van: Nieuw West. Door: Marien Jongewaard. 
Tekst: Rob de Graaf 

de keuze ‘09

uitverkocht

Belgische 
première
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Schuif aan bij de niet koosjere bar mitswa maaltijd van de Ne-
derlands-Israëlische theatermaker Ilay den Boer. Ga samen met 
zijn moeder, twintig gasten en een gigantische geschiedenis op 
zoek naar de betekenis van het joods zijn in het hier en nu.
Eet Smakelijk is de eerste stap van de Nederlands/Israëlische 
theatermaker Den Boer in de reeks Het Beloofde Feest. In deze 
reeks neemt hij zichzelf, zijn familie en daarmee de staat Israël 
en de joodse geschiedenis onder de loep. In dit onderzoek doet 
hij een poging het onbenoembare van een oorlog te benoemen, 
de ongelofelijke complexiteit van de joodse geschiedenis, de 
joodse identiteit bloot te leggen en te ontrafelen. De mensheid, 
en dus ook het publiek, wordt bevraagd op zijn verantwoorde-
lijkheid in deze wereld.

PERS 
Wat als een gezellig en smakelijk samenzijn begon, vreet zich pijnlijk een 
weg naar binnen. Stil en ontroerd loop ik met een hoofd vol vragen, de 
vrieskoude avond in.  (De Limburger, J. Prop)

Ilay den Boer /  
Het Huis van Bourgondië /  
detheatermaker (NL/B)

Eet smakelijk

Foto: Theaterinbeeld.nl, Moon Saris

28, 29, 30/08 & 1, 2, 3/09 – 18:00 (!)
Kaaistudio’s | €20/16 (drank en maaltijd 

inbegrepen) | Duur: 75 min | Nederlands

Concept & acteur: Ilay den Boer. Decorontwerp: 
Edo Sutherland. Techniek: Robert Richter.
Producent: Het Huis van Bourgondië. Coproducent: 
detheatermaker. Productie: José Schuringa. Met 
medewerking van: Nava Benyamini

EN 
With Eet smakelijk, the young Dutch-Is-
raeli theatre performer Ilay den Boer invites 
twenty guests to sit at a dined table to enjoy 
a (not) kosher meal. Reason for this is the 
celebration of his Bar Mitzvah. During the 
feast he digs into the huge history of the 
Hebrew people. He questions his own iden-
tity, that of his people and their future.     

FR
Dans Eet smakelijk, le jeune créateur israé-
lo-néerlandais de théâtre Ilay den Boer vous 
invite à vous joindre à une belle table dressée 
de manière festive pour y partager un repas 
(pas) kasher. L’occasion de la célébration est 
sa bar-mitsva. Au cours du repas, il puise 
dans l’histoire gigantesque du peuple israé-
lien et remet en question sa propre identité.

de keuze ‘09

ןובאתב

Belgische 
première
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Wild Boys

Willemijn Zevenhuijzen /  
hetveem productie (NL)

29/08 – 16:00 + 20:30 | Kaaistudio’s
€ 12,5/10 | Duur: 70 min | Nederlands

Wie mimespeelster en theatermaakster Willemijn Zevenhuij-
zen (o.a. LIGA van Kassys,  Het geheven vingertje van Theater-
groep MAX.)  al aan het werk zag, weet dat haar voorstellingen 
een behoorlijk grote dosis humor in zich dragen. 
In het fysieke en muzikale Wild Boys snijdt Zevenhuijzen een 
thema aan dat haar na aan het hart ligt: opgelegde rollenpatro-
nen, hokjesdenken en geloofwaardigheid. Ze verzamelde twee 
sterke vrouwen naast zich, waarmee ze samen de hoogst manne-
lijke rockband Wild Boys vormt. In het repetitiehok, de garage, 
beleeft en verbeeldt dit drietal hun man-zijn op zeer expliciete 
wijze. Need we say more. 
Een voorstelling boordevol mannenclichés, waarin zowel het 
typische man- als vrouwbeeld onderuit wordt gehaald.

“You may be born a woman,
but you are also made into a woman for the rest of your life.”
(Simone de Beauvoir)

PERS 
Op een erg grappige maar treffende manier legt de voorstelling (…) bloot 
hoe je geslacht niet alleen genetisch maar vooral ook door maatschappe-
lijke conventies bepaald wordt. (8Weekly, M. Ten Wolde)

selectie ‘07

Foto: Annette Kamerich

EN
In the physical and musical Wild Boys, Wil-
lemijn Zevenhuijzen touches a theme near 
to her heart: dominant sex roles, narrow-
mindedness and credibility. A play full of 
clichés about men, where the typical images 
of both men and women are taken down.   

FR
Dans le spectacle physique et musical Wild 
Boys, Willemijn Zevenhuijzen aborde un 
thème qui lui tient à cœur : les modèles de 
rôle, la pensée cloisonnée et la crédibilité.
Un spectacle débordant de clichés mascu-
lins, qui sapent tout autant l’image classique 
de la femme que de l’homme.

Concept, spel & bas: Willemijn Zevenhuijzen. Spel 
& gitaar: Suzan Boogaerdt. Spel & drums: Kim 
van Zeben. Spel: Wilhelmer van Efferink. Drama-
turgie: Frederieke Vermeulen. Eindregie: Maarten 
Lok. Muziek coaching: Jan Groenteman. Fysieke 
coaching: Gonnie Heggen. Decor: Sacha Zwiers. 
Licht: Gé Wegman. Techniek: Gibson Houwer  

de keuze ‘09 15+Belgische 
première
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Nimmermeer
Abattoir Fermé / De Maan (B)

29/08 – 18:00 & 30/08 – 14:00 + 18:00
BRONKS | €12,5/10 | Duur: 60 min |
Nederlands – surtitré en français

Het Mechelse Abattoir Fermé tast in zijn vaak tekstloze, filmi-
sche voorstellingen (o.a. Tourniquet) de grenzen van het theater 
af op zoek naar de donkere kant van de menselijke natuur. Hoe-
wel het gezelschap geen spontane associatie met kindertheater 
oproept, zijn ze met deze kindervoorstelling niet aan hun proef-
stuk toe. 
Het even huiveringwekkende als komische Nimmermeer is ge-
inspireerd op vier kortverhalen van meester-schrijver Edgar Al-
lan Poe. Samen met kompaan Chiel Van Berkel, nieuwkomer 
Barbara Claes en poppenmaker/scenograaf Paul Contryn (De 
Maan), stortte regisseur Stef Lernous zich voluit op de thema’s 
angst en horror. Resultaat is een heerlijke griezelmusical waarin 
in een donker en rokerig decor het gruwelijke leven van een on-
fortuinlijk jongentje wordt bezongen. Kinderen toegelaten. 

PERS 
Het publiek van achtplussers lacht bij de afstotelijke grimassen van Van 
Berkel en het gibbert bij zoveel onfortuin van het personage. Stoer wordt 
het in het mysterie getrokken van dat rare jongetje dat formol drinkt en 
van de ene pleegouder naar de ander moet. De referenties naar The black 
cat en The tell-tale heart hebben ze allicht niet door, maar de nieuwe com-
positie klopt. (De Standaard, G. Sels)

Vrij naar: Edgar Allan Poe. Tekst & regie: Stefan 
Lernous. Spel: Chiel van Berkel en Barbara Claes. 
Scenografie en figuren: Paul Contryn. Songs: Ste-
fan Lernous en Chiel van Berkel. Score: Kreng . 
Klank en licht: Stéphane Vloebergh en Sven Van 
Kuijk 

Foto: Rudy Gadeyne

EN 
Nimmermeer is inspired by four short stories 
of the famous writer Edgar Allan Poe. The 
result is a delicious horror-musical about the 
gruesome life of an unfortunate little boy. In 
a dark and smoky setting, the audience ex-
periences both horror and comedy. Children 
allowed.

FR
Le spectacle Nimmermeer, qui fait autant rire 
que frémir, s’inspire de quatre nouvelles du 
maître en la matière, Edgar Allan Poe.
Cela donne une délicieuse comédie musicale 
fantastique, qui chante la vie épouvantable 
d’un jeune garçon malchanceux dans un dé-
cor sombre et enfumé. Enfants admis.

8+ N/Fde keuze ‘09



98+Alexandra Broeder /
BonteHond (NL)

CandyLand
Alexandra Broeder is een jong, opmerkelijk theatertalent uit 
Nederland. Haar fascinatie voor suspense en bovennatuurlijke 
sfeer combineert ze met thema’s als de desillusie van het volwas-
sen worden, en haar zoektocht naar het begrip kindertijd. De 
(machts)verhoudingen tussen kinderen en volwassenen staan 
centraal in haar werk. Broeder werkt bijna uitsluitend met kin-
deren, aan wiens wil het publiek wordt overgeleverd. 
In 2007 zorgde ze met Wasteland voor dé theatersensatie op het 
toonaangevende Oerolfestival. Afgelopen zomer pakte ze er uit 
met het sprookjesachtige maar onheilspellende CandyLand. Op 
een desolate plek in de natuur wordt het publiek uitgenodigd 
om een aantal kinderen te volgen. Als enige overlevenden na 
een hevige storm zijn ze op zoek naar gezelschap. Voor altijd en 
altijd en altijd…   

En wees alvast gewaarschuwd: belofte maakt schuld...

Genomineerd voor de Gouden Krekel in Nederland.

PERS
Het is een kinderwereld met een horrorsmaakje, waar het publiek door-
heen mag wandelen… CandyLand prikkelt een mooie en verwarrende mix 
van gevoelens over kinderen, kindertijd en vertrouwen. Zijn deze kinderen 
wel zo lief? (De Volkskrant, J. Schmitz)

Regie: Alexandra Broeder. Cast uit Almere en 
Amsterdam. Regie-assistent:  Jansje Meijman. 
Dramaturgie: Simone Hogendijk. Vormgeving: Sa-
cha Zwiers. Producenten: BonteHond, Over het IJ 
Festival en Stichting Tijd van de Wolf. Productie: 
Roos van Kooy. Locatiemanager: Siemen van der 
Werf. Uitvoering decor: Art Support. Fotografie: 
Ben van Duin. Grafisch ontwerp: Cool Chica De-
sign. Coaching: Joop Kuyvenhoven. Met dank aan: 
Jeugtheaterschool Faust en Amsterdam (AJTS), 
Staatsbosbeheer, Golden Palace en de ouders van 
alle spelende kinderen 

Foto: Kamerich-Budwilowitz

EN
On a desolate place the public is invited to 
follow a number of children. As sole survi-
vors after a heavy storm they are looking for 
some company. 

30/08 – 13:00 + 16:00 & 5/09 – 13:00 + 
16:00 | Buitenlocatie (aangepaste kledij) 
– vertrek Kaaitheater  | €12,5/10 
 150 min. incl. busreis | Nederlands

FR
Dans un lieu abandonné, en pleine nature, le 
public est invité à suivre un certain nombre 
d’enfants. Seuls survivants d’une violente 
tempête, ils cherchent de la compagnie.  

de keuze ‘09 Belgische 
première



10 jeugdselectie ‘07
egrotemonDD

SKaGeN (B)

31/08 – 20:30 & 1, 2/09 – 20:30
Bibliothèque Solvay | € 15/12
Duur: 80 min |  Nederlands – surtitré 
en français –  surtitled in English 

In DegrotemonD brengt Valentijn Dhaenens een ode aan 2500 
jaar redevoeren. Hij rijgt tal van bekende en minder bekende 
speeches uit de wereldgeschiedenis aan elkaar: de preek, de oor-
logsverklaring, de overwinningsspeech, het eindpleidooi,…
Meer dan een rij microfoons, een indrukwekkende locatie en 
een schoolbord heeft Valentijn niet nodig om u aan zijn lippen 
te laten hangen. Met een strakke tekst en dito timing bedient hij 
zich van alle truken van de retoricafoor. 

Wie zijn woorden juist kiest, kan van het zwakste argument het 
sterkste maken.

PERS 
Los van de sterke inhoud toont DegrotemonD zich echter ook en vooral 
een onmisbare les in retorica waarbij de mechanismen en vorm (pathos, 
logos en ethos) worden blootgelegd en een acteur (net als een goed politi-
cus) met knap spel zijn publiek voor zich weet te winnen. 
(Knack, L. Laveyne)
 
Wat DegrotemonD nog het relevantst maakt, is de kracht van het woord 
die erin verdedigd en bevraagd wordt. Hoe kun je de werkelijkheid verbaal 
naar je hand zetten, hoe als individu een massa bewegen?  
(De Morgen, W. Hillaert)

Van & met: Valentijn Dhaenens. Techniek: Jeroen 
Wuyts. Kostuum: Barbara De Laere. Productie: 
SKaGeN i.s.m. STUK en De Tijd 

Foto: Maya Wilsens

EN 
In the solo performance DegrotemonD, 
Valentijn Dhaenens brings tribute to 2500 
years of rhetoric. He brings famous and 
less known speeches of world history to-
gether. Those who choose his words rightly 
can change the weakest argument into the 
strongest.

FR
Dans le spectacle en solo DegrotemonD, 
Valentijn Dhaenens rend hommage à 2 500 
ans d’art oratoire. Il enchaîne bon nombre 
de discours historiques, célèbres et moins 
célèbres. Qui choisit ses mots avec précision 
peut défendre avec panache le plus faible des 
arguments.

de keuze ‘09 N/F/E
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31/08 – 20:30 | Kaaitheater
€15/12 | Duur: 75 min  | in English 

Nagesprek | 22:00 | Forum Kaaitheater

END
Kris Verdonck (B)

Beeldend kunstenaar/theatermaker Kris Verdonck, vorig jaar 
geselecteerd met I/II/III/IIII, werkt op het grensgebied tussen 
beeldende kunst en theater, tussen installatie en performance, 
tussen dans en architectuur. Met END begeeft hij zich op de 
dunne lijn tussen installatie en theater. 
Het apocalyptische END kent geen verhaal of chronologie, 
maar wordt gevat in één grote cyclische beweging. Centraal 
staat een onophoudelijk pratende ‘overlevende’ waarrond tien 
eindeloos wederkerende taferelen draaien: vreemde figuren - 
machines en mensen - die elk een mogelijke eindfase van een 
menselijke samenleving belichamen. Smeltende gletsjers, bran-
dende wouden, de ongecontroleerde aanwezigheid van massa-
vernietigingswapens, uitstervende diersoorten, ... 

PERS 
End daagt je bevattingsvermogen uit. … Deze voorstelling wil geen be-
grip, maar onbegrip met de toeschouwer delen. Ze opent de deur naar het 
inzicht dat elke mens een onmachtige wereldveroveraar is. Acceptatie van 
de fundamentele leegte is het enige wat rest. (De Standaard, D. De Regt)

End van Kris Verdonck is een eindeloze processie van droefgeestige fi-
guren en vreemde objecten die van rechts naar links over het podium 
trekken. Zwarte sneeuw dwarrelt gedurig neer. Zo ontstaat een beeld van 
de menselijke geschiedenis als een doelloze gang naar een onvermijdelijk 
einde. (De Morgen, P. T’Jonck)

Van:  Kris Verdonck. Dramaturgie: Marianne Van 
Kerkhoven (Kaaitheater). Met: Johan Leysen, Car-
los Pez González, Claire Croizé, Geert Vaes, Marc 
Iglesias, Eveline Van Bauwel Productie:  Margarita 
Production voor stilllab vzw. Coproductie:  KFDA, 
Kaaitheater, Buda, Vooruit, Le Grand Théâtre de 
Luxembourg, Productiehuis R’dam, NXTSTP 

Foto: C. Antoine

EN 
The apocalyptic END knows neither story 
nor chronology, but is seen as one big cy-
clic movement. In the spotlights stands a 
ceaselessly talking ‘survivor’ encircled by ten 
endlessly returning scenes: strange figures – 
machines and people – who each embody an 
ultimate phase of human society. 

FR
END ne suit pas de ligne narrative ou de 
chronologie, mais est contenu dans un grand 
mouvement cyclique. Au cœur du spectacle 
se tient un ‘survivant’ volubile autour du-
quel s’articulent dix scènes récurrentes: des 
personnages étranges – des machines et des 
hommes – qui incarnent chacun une possi-
ble phase terminale de la société humaine. 

de keuze ‘09 E
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EN
Burrows and Fargion are a cheerful and 
humorous duo on stage: they execute seem-
ingly simple movements with childlike glee, 
sometimes accompanied by sounds. The 
unexpected changes in the sequence and 
rhythm of these movements give rise to a 
fascinating musical virtuosity that, however, 
never takes itself too seriously.

FR
Burrows et Fargion forment un duo enjoué 
et comique sur scène : avec une joie enfan-
tine, ils exécutent des mouvements simples 
en apparence, accompagnés, ou non, de sons. 
Les modifications inattendues dans la suc-
cession et le rythme des mouvements génè-
rent une virtuosité musicale fascinante, qui 
ne se prend cependant pas trop au sérieux.

De Britse danser-choreograaf Jonathan Burrows en de Itali-
aanse muzikant-componist Matteo Fargion hebben samen een 
aantal buitengewoon geestige en slimme duetten gemaakt. Hun 
trilogie Both Sitting Duet, The Quiet Dance en Speaking Dance 
was verschillende keren in het Kaaitheater te zien.
 
Burrows en Fargion vormen op de scène een opgewekt en grap-
pig duo: met kinderlijke blijheid voeren zij schijnbaar eenvou-
dige bewegingen uit, al dan niet begeleid van geluiden. Door de 
onverwachte wisselingen in de opeenvolging en in het ritme van 
die bewegingen ontstaat een fascinerende muzikale virtuositeit, 
die zichzelf echter niet al te zeer au sérieux neemt.
 
Cheap Lecture is daar een prima voorbeeld van.
 
De voorstelling Show and Tell zal, in tegenstelling tot wat eerder 
werd aangekondigd, niet worden hernomen.

PERS
… er is iets fascinerend aan wat die man doet, maar wat is dat nu…
… het klopt allemaal, de structuur is de vorm…
… het is niets, maar het is alles…
(Ramblas, P. T’Jonck)

2/09 – 20:30 | Kaaistudio’s
€ 6 | Duur: 30 min |in English

Van: Jonathan Burrows en Matteo Fargion. Pro-
ductie: cc Maasmechelen. Coproductie: Dans in 
Limburg

Jonathan Burrows &
Matteo Fargion (UK/B)

Cheap Lecture

de keuze ‘09

Cheap lecture

E



13’t Barre Land (NL)

4, 5/09 – 19:30 (!) | BRONKS
€15/12 | Duur: 180 min. + 2 pauzes 
Nederlands

De Weense radicaalpacifistische cultuurcriticus en auteur Karl 
Kraus verzamelde en monteerde tijdens/na de Eerste Wereld-
oorlog citaten, krantenknipsels, foto’s, speeches, reclamefol-
ders,... om in 1919 uit te komen met het omvangrijkste toneel-
stuk ooit. Zijn grandioze aanklacht tegen ‘Den Grooten Oorlog’ 
beslaat 770 pagina’s, 220 scènes en 500 personages, opgedeeld 
in vijf bedrijven die elk één oorlogsjaar beslaan. Onmogelijk te 
spelen zegt u? ’t Barre Land doet het in amper drie uur.
Vertalers Erik Bindervoet en Robbert Jan Henkes werkten zes 
jaar lang aan een Nederlandstalige versie. Met deze ijzersterke 
tekst in handen gingen de toneelspelers van het Utrechtse en-
semble  aan de slag. Resultaat is net als het boek zelf  ‘alles’: 
satire, documentaire, tragedie, klucht, pamflet, operette, collage, 
poppenkast... 

PERS
De laatste dagen der mensheid is een briljant werk, verbluffend geschreven 
en vertaald, door de spelers en vertalers van ’t Barre Land met verve en 
humor gespeeld; een genadevolle uitputtingsslag. 
(NRC Handelsblad, K. Freriks)
 
Het is een inspirerende container van satire, slapstick, politiek pamflet en 
nog een heel spectrum aan theatervormen. (8Weekly , K. Van Hees)

 

Van & met: Vincent  van den Berg, Erik Binder-
voet, Margijn Bosch, Anouk Driessen, Robbert Jan 
Henkes, Ingejan Ligthart Schenk, Martijn Nieu-
werf, Czeslaw de Wijs. Tekst: Karl Kraus 

Foto: Fran van der Hoeven

De laatste dagen der mensheid

EN
During and shortly after the Great War, 
the Viennese radical pacifist, cultural critic 
and author Karl Kraus collected and assem-
bled quotes, newspaper cuttings, pictures, 
speeches and advertisements. In 1919 he 
introduced his most elaborate play ever.

FR
Pendant et après la Première Guerre mon-
diale, le critique culturel et pacifiste radical 
viennois Karl Kraus a recueilli et compilé 
des citations, des coupures de journaux, des 
photos, des discours, des prospectus… pour 
en distiller la plus vaste pièce de théâtre de 
tous les temps.

de keuze ‘09 Belgische 
première



14 Benjamin Verdonck / 
Toneelhuis (B) 
KALENDER

Van: Freija Bosmans, Wim Catrysse, Karel Clem-
minck, Sébastien Hendrickx, Ruth Mariën, Sven 
Roofthooft, Ellen Stynen, Iwan Van Vlierberg-
he, Benjamin Verdonck. Productie: Toneelhuis 
Co-productie:  Antwerpen Open, KVS, Campo, 
INTEATRO (IT)

Foto: Mark Rietveld

EN 
Benjamin Verdonck is continuing work on 
KALENDER, his cycle of ‘actions’ in the 
public space which began on January 3rd 
2009. He is turning his back on the auditori-
um for 365 days to perform a hundred mostly 
unannounced actions in the city of Antwerp, 
in the middle of squares, tucked away in 
alleyways or balancing on top of a tree.  

FR
Benjamin Verdonck continue son cycle 
d’actions KALENDER, qui a vu son coup 
d’envoi le 3 janvier 2009. Pendant 365 
jours, il tourne résolument le dos à la salle 
de théâtre. Une centaine d’actions – pour 
la plupart non-annoncées – se déroule dans 
la ville d’Anvers, en pleine place publique, 
dans l’intimité d’une ruelle ou au sommet 
d’un arbre. 

Benjamin Verdoncks KALENDER ging van start op 3 januari 
2009, de eerste dag van de wintersolden. Sindsdien vonden tien-
tallen hoofdzakelijk onaangekondigde acties plaats in de stad 
Antwerpen, voluit op pleinen, verstopt achter een reclamepaneel 
of balancerend op het topje van een boom. KALENDER is een 
werk in de tijd. De interventies worden geënt op vertrouwde 
feestdagen, naamdagen en gedenkdagen, maar evengoed zijn 
het directe reacties op gebeurtenissen uit de actualiteit. Net zo 
belangrijk als de acties zelf, is datgene wat ze (misschien) in 
gang zetten: een netwerk van gesprekken, geruchten en fabels 
dat zich vertakt onder de huid van de stad. Op 2 januari 2010 
valt het doek voor KALENDER. 

Benjamin Verdonck brengt tijdens Het Theaterfestival een 
stand van zaken van KALENDER. Hij ruilt voortijdig even 
de stad in voor de theaterzaal om u over het werk te vertellen: 
waar het vandaan komt, hoe het zich ontwikkelt en waar het 
mogelijks nog naartoe kan gaan. Dit keer verloopt alles zoals 
het hoort. U koopt een kaartje, gaat zitten en laat u meevoeren. 

Een volledig overzicht van de acties kan u terugvinden op 
www.kalender09.be.

de keuze ‘09

1/09 – 20:30 | Kaaistudio’s 
€ 6 | Duur: 60 min  | Nederlands 



15

EN 
In cooperation with KVS and Forum Asiel en Migraties, 
Rits organized on 18/03/’09 a series of artistic actions and 
interventions in a shipping container on the  Muntplein. 
During one of those acts sans papiers sing the Belgian 
anthem in the three national languages. The originator of 
this initiative is Thomas Bellinck. The forgotten anthem 
stirs up from new voices, asking for a dignified regulation 
of people without passports.  

EN 
Armed with a camera, Renzo Martens undertook a journey 
for years on end through the Congo. He examined Africa’s 
most lucrative manufacture of export: filmed poverty. As 
with gold or cacao, the locals barely get anything in return 
for this product. Therefore Martens launches a campaign 
deep in the jungle of Congo to teach the African people ‘to 
profit’ from their poverty. Enjoy Poverty is a combination of 
journalism, satire and an obstinate, critical look. 

FR
Le 18/03/’09, l’école Rits organise, en collaboration avec le 
KVS et le Forum Asile et Migrations, une série d’actions 
et d’interventions dans un conteneur maritime à la place de 
la Monnaie. Lors d’une action – une initiative de Thomas 
Bellinck – des sans-papiers chantent la Brabançonne dans 
trois langues nationales. L’hymne national, oublié de tous, 
rejaillit dans de nouvelles bouches, pour une régularisation 
digne des personnes sans papiers. 

FR
Armé d’une caméra vidéo, Renzo Martens entreprend un 
voyage de plusieurs années à travers le Congo. Il y ana-
lyse le produit d’exportation le plus lucratif d’Afrique : la 
misère filmée. Il s’avère qu’à l’instar de l’or ou du cacao, 
la population locale n’en retire quasi rien. Voilà pourquoi 
Martens déploie, au fin fond de la brousse congolaise, une 
campagne de sensibilisation à travers laquelle il tente d’ap-
prendre à la population africaine à ‘profiter’ de sa misère. 
Enjoy Poverty marie le journalisme d’investigation, la satire 
et un regard singulier et critique. 

Op 18/03/’08 sluiten de federale onderhandelaars 
een regeerakkoord waarin o.a. de krachtlijnen 
worden uitgezet voor een “humaan, evenwichtig 
en kordaat migratiebeleid”. Een jaar later schit-
tert dit migratiebeleid door haar afwezigheid. 
Enkele organisaties besluiten deze weinig memo-
rabele verjaardag van het onuitgevoerde regeer-
akkoord te vieren als ‘de dag van de nalatigheid’. 
Als een platform voor artistieke ‘odes aan de sans 
papiers’ plaatst de kunsthogeschool Rits, in samen-
werking met de KVS en het Forum Asiel en Mi-
graties, op 18/03/’09 een scheepscontainer op het 
Muntplein, pal voor de schouwburg waar België 
ooit ontstond. In een herdenkingsceremonie aan 
dit ‘tijdelijke monument voor de onbekende sans-
papiers’ nodigt Thomas Bellinck enkele van de 
hongerstakers uit om de nationale hymne te zingen 
in de drie landstalen. Een vergeten volkslied borrelt 
op uit nieuwe monden. Voor een waardige regule-
ring voor mensen zonder papieren. 

Gewapend met een filmcamera, ondernam Renzo 
Martens een jarenlange tocht door Congo. Hij 
onderzocht er Afrika’s meest lucratieve export-
product: gefilmde armoede. En wat blijkt: net 
als bij goud of cacao krijgt de lokale bevolking 
er amper iets voor terug. Daarom zet Martens 
diep in de Congolese jungle een bewustma-
kingscampagne op waarbij hij de Afrikaanse 
bevolking leert ‘profiteren’ van hun armoede.  
Enjoy Poverty is een combinatie van onderzoeks-
journalistiek, satire en een eigenzinnige, kritische 
blik. Het is een provocatief kunstproject waarin 
Martens zichzelf als (Westerse) maker en kijker 
op de voorgrond plaatst. Renzo Martens heeft het  
over beeldvorming, over kijken en bekeken worden. 
Hoewel vaak ironisch en hilarisch, houdt Enjoy Po-
verty de kijker een intrieste spiegel voor. 

30/08 – 16:00 + 20:30 & 31/08 – 20:30 
Kaaistudio’s | € 6 | Duur: 90 min |
Nederlands ondertiteld – surtitré en français 
 
Gesprek met Renzo Martens | 30/08 – 17:30  
Kaaistudio’s | gratis | Nederlands 

Door: Thomas Bellinck, Hendrik De Smedt, Bader, Rachid, Mou-
rad, Abdoulkarim, Patrick, Ibrahima, Rachid, Francis, Constance, 
Arne Leurentop, studenten en docenten Rits, KVS en Forum Asiel 
en Migraties.  www.containerplatform.be 

Beeldmateriaal wordt op verschillende plekken 
getoond | doorlopend | gratis | meer info in de 
dagkrant, op de website en Radio Angelo

18 MAART -  MUNTPLEIN 
- Brussel - Sans papiers 
zingen de Brabançonne in 
de drie landstalen

Thomas Bellinck (INT) Renzo Martens (NL)

Episode III - Enjoy Poverty

Van: Renzo Martens. Montage: Jan De Coster. Consultant montage: 
Eric Vanderborght. On-line studio: Condor. Geluid: Raf Enckels. 
Mix: Federik van de Moortel. Productie: Renzo Martens Menselijke 
Activiteiten. Peter Krüger / Inti Films. Met de steun van: The Neth-The Neth-
erlands Film Fund, VAF, Nationale Commissie voor Internationale 
Betrekkingen en Duurzame Ontwikkeling, The Netherlands Foun-
dation for Visual Arts, Design and Architecture, Prins Bernard Cul-
tuur Fonds,Vpro, Lichtpunt, Yle, Tsr, Orf

N/F
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Brandhout. Een irritatie
tg STAN (B)

1, 2/09 – 20:30 | Kaaitheater | €15/12
Duur: 90 min
Nederlands – surtitré en français

Toneelspelersgezelschap STAN ensceneert al jaren grote toneel-
schrijvers als Pinter, Molière, Ibsen en Tsjechov. Met de alleen-
spraak Brandhout. Een irritatie voert Damiaan De Schrijver het 
derde deel van Thomas Bernhards trilogie over de kunsten op. In 
dit theaterdeel uit Bernhard bikkelharde kritiek op de zelfingeno-
men toneelspeler en de kleine kantjes van de kunstscène, en bij uit-
breiding op de hele kleinburgerlijke maatschappij. 
In Brandhout. Een irritatie gaat de ik-persoon zeer tegen zijn zin in 
op een uitnodiging voor een ‘kunstzinnige’ avond. Wat volgt is een 
meesterlijke moppermonoloog, waarin tg STAN – en niet in het 
minst De Schrijver – een literaire tekst kundig ombuigen tot licht 
en komisch toneelplezier. 

PERS
Een komedie met de snelheid en moorddadigheid van een muizenval, een 
lange monoloog die niet verveelt. Dat is te danken aan De Schrijver, die de 
vertolking van zijn leven weggeeft, maar ook aan Jolente De Keersmaeker, die 
als souffleuse op het podium zit te zwijgen, maar opmerkelijk vaak bijdraagt 
aan de humor van de voorstelling. (De Standaard, M. Cloostermans)

Naar: Holzfällen. Eine Erregung van Thomas Bern-
hard. Van & met: Damiaan De Schrijver en Jolente 
De Keersmaeker

Foto: Thomas Walgrave

EN 
With the solo performance Brandhout. Een 
irritatie, Damiaan De Schrijver brings into 
play the third part of Thomas Bernhards 
trilogy about art. In this part Bernhard per-
forms harsh criticism on the big-headed, 
self-centred theatre player and the small 
sides of the artistic world. It is just a small 
step towards criticism against the narrow-
minded parochial society. 

FR
Dans le monologue Brandhout. Een irritatie, 
Damiaan De Schrijver interprète la troisiè-
me partie de la trilogie de Thomas Bernhard 
à propos des arts. Dans cette partie théâtrale, 
Bernhard brosse un tableau critique et féroce 
du comédien infatué, des petitesses des arts 
de la scène, et par extension de toute la so-
ciété bourgeoise.

keuze UIT tf.nl                N/F



17Nieuw West (NL)

Amateurs

1, 2/09 – 20:30 | BRONKS
€ 15/12 | Duur: 75 min | Nederlands

Nagesprek | 2/09 – 22:00 | gratis

Het Amsterdamse gezelschap Nieuw West, door Het Theater-
festival Vlaanderen ook gekozen met de monoloog Stalker, ge-
niet een stevige reputatie binnen het Nederlandse theaterveld.

Amateurs is geïnspireerd op de film Amator uit 1979 van de 
Poolse cineast Krzysztof Kieslowski. Daarin zien we een echt-
paar weemoedig terugblikken op hun leven. Ooit dachten ze 
aan de grijze alledaagsheid te ontsnappen door hun dromen 
na te streven. Beiden hoopten op een artistieke carrière: hij 
als filmmaker, zij als avant-gardeactrice. Beiden waagden de 
sprong. Beiden keerden gedesillusioneerd terug naar hun ge-
wone bestaan. In een kaal decor bent u getuige van hun geschie-
denis en hun verdere leven.
Amateurs is een ingetogen voorstelling over verandering en 
vooruitgang, over verlangen en streven, over het verlies van 
dromen.

PERS 
Amateurs schakelt tussen de idealistische jaren zeventig en het relative-
rende heden. De inzet: de zin en waarde van de kunst. Vooruitgang en 
verandering blijken toch twee verschillende dingen te zijn. … Helder en 
ontroerend. (Het Financieële Dagblad, J. Van der Meer)

Naar: Amator van K. Kieslowski. Concept en regie: 
Marien Jongewaard. Tekst: Rob de Graaf. Spel: 
Marja Kok en Cas Enklaar. Spel (video): Ger Thijs. 
Videoregie: David Lammers

Foto: Ben van Duin

EN 
Amateurs is inspired on the film                           
Amator (1979 - Krzysztof Kieslowski). Here 
we see a couple thinking back nostalgically 
about their lives. Both of them hoped for an 
artistic career. He wanted to become a film 
maker, she an avant-garde actress. Both of 
them took the risk. Both of them returned 
disillusioned to their ordinary existence. 

FR
Amateurs s’inspire du film Amator (1979 - 
Krzysztof Kieslowski). On y voit un couple 
porter un regard rétrospectif nostalgique sur 
leur vie. Tous deux espéraient faire une car-
rière artistique : lui en tant que cinéaste, elle 
en tant que comédienne d’avant-garde. Tous 
deux ont osé se jeter à l’eau. Désillusionnés, 
tous deux ont retrouvé leur existence banale.

keuze UIT tf.nl                Belgische 
première
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Enkele jaren na zijn vlijmscherpe monoloog Massis the musical, 
gaat Johan Heldenbergh (o.a. Maria Eeuwigdurende Bijstand, 
Aanrijding in Moscou) aan de slag met actrice Mieke Dobbels, 
co-actrice in Arne Sierens’ Trouwfeesten en Processen. 
Doorspekt met country en bluegrass vertellen en zingen ze een 
aangrijpend verhaal over liefde, verlies, religie en troost. Wan-
neer Monroe (Heldenbergh) en Alabama (Dobbels) hun doch-
tertje verliezen aan kanker reageren ze daar elk radicaal anders 
op. Monroe verliest zich in woede, Alabama gaat op zoek naar 
een uitweg. Samen met hun muziekband The cover-ups of Ala-
bama (o.l.v. Patrick Riguelle) zullen ze voor u een laatste keer 
optreden.
The broken circle… is krachtig muziektheater waarin woord en 
muziek naadloos in elkaar vloeien. 

PERS
Heldenbergh en Dobbels ontwijken het kleffe: met humor, met frank ac-
teerwerk, met oprecht spel waarin duidelijk ook hun eigen mening weer-
klinkt. (…) Af en toe kruipt een voorstelling dagen of zelfs jaren onder je 
vel en nestelt ze zich als een lancetworm in je hersenen. The broken circle… 
is er zo een.  (De Morgen, L. Laveyne)

Compagnie Cecilia (B)

The Broken Circle Breakdown fea-
turing The Cover-Ups of Alabama

3, 4/09 – 20:30 | Kaaitheater | €15/12
Duur: 105 min
Nederlands – surtitré en français

Tekst & spel: Johan Heldenbergh en Mieke Dob-
bels, naar Richard Dawkins en Dan Bennett. Met:  
Nils De Caster, Pol Depoorter, Patrick Riguelle 
en Mario Vermandel. Realisatie: Koen Demeyere. 
Decor en licht: Timme Afschrift. Kostuums: Ma-
rijke Pinoy. Productie: Compagnie Cecilia i.s.m. 
MiraMirO

Foto: Kurt Van der Elst

EN 
When Monroe and Alabama lose their 
daughter from cancer, they each respond in 
radical different ways. He gets lost in anger, 
she looks for a way out. Together with their 
music band, they will perform for you one 
last time. 

FR
Quand Monroe et Alabama perdent leur 
fillette des suites d’un cancer, chacun réagit 
de manière radicalement différente. Mon-
roe se consume de rage, tandis qu’Alabama 
cherche une issue. Aux côtés de leur groupe 
musical, ils se produiront une dernière fois. 
Un spectacle de théâtre musical puissant, 
dans lequel paroles et musiques se fondent.

keuze UIT tf.nl                N/F
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Het Theaterfestival is meer dan 
het tonen van de Keuze ’09  alleen
 
In het parallelprogramma verruimen we de blik 
door tegelijk in en uit te zoomen, om zo het land-
schap scherper te zien en (proberen) te begrijpen. 

De conferentie What’s Art got to do with it?! – Laag-
landse podiumkunsten in een veranderende wereld… is 
daarvan het perfecte voorbeeld. In de salons wordt 
er gedebatteerd over hete hangijzers, sluimerende 
ontwikkelingen en actuele thema’s. In het parallel-
programma wordt, naast de amateurvoorstellingen 
uit het Landjuweelfestival, het sociaal-artistiek 
project Made in Belgium gepresenteerd. 
 
Toneelstof is voor de derde keer van de partij. The 
Wonder Years, oftewel de jaren tachtig, komen aan 
bod. 
 
We koppelen elk jaar ook jong bloed aan het fes-
tival: het internetmagazine Urbanmag* scherpt 
jonge pennen voor de dagkrant en website, Radio 
Angelo zendt live uit vanuit het festivalcentrum 
en a.pass (advanced performance and scenography 
studies) start in de marge van het festival met een 
werkweek  rond de rol van de performer in de pu-
blieke ruimte. 
 
Daarnaast loopt er ook een summerschool toneel-
schrijven, kunstkritiek en dramaturgie, begeleid 
door professionelen uit het veld (i.s.m. VTi, Vil-
lanella en Schrijverspodium).

State of the Union door Tim Etchells

De aftrap van het festival is traditiegetrouw de State 
of the Union.  Dit jaar is Tim Etchells aan de beurt.  
 
Hij  is schrijver en veelgeprezen regisseur van For-
ced Entertainment, ‘Engelands geniaalste experi-
mentele theatergroep’ (The Guardian). Sinds hun 
ontstaan in1984 heeft de groep een geheel eigen 
stijl ontwikkeld. Steeds terugkerende thema’s zijn 
de heerlijke, complexe wereld van vandaag, en de 
relatie tussen performer en publiek.

4  Keuze uit het Landjuweelfestival 
 Theater PACT - Schöpfung und Evolution
5 Keuze uit het Landjuweelfestival 
 De Peoene vzw - Vier zusters
6 Made in Belgium
 een satire voor filantropen  
7  Toneelstof III  - The Wonder Years
 Podiumkunsten in de jaren tachtig
8 De salons...
10 What’s Art got to do with it?!
 Laaglandse podiumkunsten in een ... 
11 Geen Theaterfestival zonder PARTY !
12 Performance en publieke ruimte
13 Projecten in het kader van a.pass
14 Radio Angelo, … de festivalradio
 Urbanmag*, … de dagkrant

Praktisch
17  Info & tickets
20 Agenda
 Plan en locaties

parallelprogramma ‘09

Tim Etchells Foto: Hugo Glendinning

State of the Union door Tim Etchells 
27/08 - 18:00 | Kaaitheater | gratis | in English

Het Theaterfestival ‘09 in Brussel
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Foto: Dhr Waighnein

Schöpfung und Evolution
Theater PACT (B)

27,28/08 – 20:30 | BRONKS 
€ 6 | Duur: 80 min | Nederlands

Idee, vorm & coaching: Danny Cobbaut, Rubben 
Smits. Van: Jef Devaddere, Lore Waignein, 
Gracienne Van Nieuwenborgh, Bart Vens, Joeri 
Rimbaut, Danny Cobbaut, Rubben Smits. 
Techniek: Danny Verhoeven, Haïke D’ Haese

Het Landjuweelfestival is de ‘hoogmis’ 
van het amateurtheater, met de sterkste 
voorstellingen uit Vlaanderen die tijdens 
een vierdaags festival in NTGent worden 
getoond. 
 
Het Theaterfestival volgt het Landjuweel op 
de voet en nodigt elk jaar twee voorstellin-
gen uit in het parallelprogramma. Ideaal om 
kennis te maken met wat reilt en zeilt in de 
amateurkunsten.

In Schöpfung und Evolution passeren ze allemaal de revue: God, 
Adam, Eva, enkele duivels en een paar engelen. Niet één is zonder 
zonde, al hebben ze allemaal de beste bedoelingen... Alhoewel?  
 
De makers van Schöpfung und Evolution hebben met bijbel en 
oud testament in de hand een hedendaagse en vaak hilarische 
versie van het scheppingsverhaal bij elkaar gefantaseerd. Geen 
zwaar-op-de-hand filosofieën of diepgravende verklaringen 
maar een ‘spektakel’ vol dubbelzinnige kanttekeningen, muzi-
kale bombarie, beklijvende en harde momenten waarbij ieder-
een, ook God, in zijn adamskostuum wordt gezet. 
 
Een eigenzinnig en nieuw scheppingsverhaal, vol bizarre figu-
ren, groteske beelden, bakken plezier en verdriet. 
 
Over God, een varken, een clown en radio Maria. 
 
Uit het juryrapport: 
… De jury is onder de indruk van de collectieve prestatie van PACT. 
Dit gezelschap durft het aan om met een creatie uit te pakken. Een 
voorstelling met een overtuigend en rijk beeldenarsenaal, met een perfect 
gevoel voor esthetiek en met zo’n theatrale verbeelding dat de kwalificatie 
“professioneel” niet eens overdreven is...

Het Theaterfestival nodigt uit… amateurtheater uit het ‘Landjuweelfestival’
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Vier zusters
De Peoene vzw (B)

4,5/09 – 20:30 | Kaaistudio’s
€ 6 | Duur: 60 min | Nederlands 

Tekst: Claire Swyzen. Regie: Els Olaerts. Spel: 
Karla Van heuverbeke, Ann Jéhansart, Veerle 
Spoelders, Kelly Puttemans. Productieleiding: 
Janine De Vleeshouwer, Gerrit Muyldermans. 
Decorontwerp: Els Olaerts. Decoruitvoering: 
Peoene Decorcollectief. Techniek: Koen 
Vandenberghe, Stef Van Regenmortel en Chris 
Verhoeven

Foto: Walter Goormans

Het Landjuweelfestival is de ‘hoogmis’ 
van het amateurtheater, met de sterkste 
voorstellingen uit Vlaanderen die tijdens 
een vierdaags festival in NTGent worden 
getoond. 
 
Het Theaterfestival volgt het Landjuweel op 
de voet en nodigt elk jaar twee voorstellin-
gen uit in het parallelprogramma. Ideaal om 
kennis te maken met wat reilt en zeilt in de 
amateurkunsten.

Vier Zusters toont momentopnames uit het leven van vier zussen. 
Een bundeling van herinneringen die ieder personage op haar 
eigen manier vertelt en herbeleeft. Ze zijn heldin noch slachtof-
fer, maar een typisch product van hun familiegeschiedenis. 
 
De vier zussen vertrekken op reis naar Venetië. 
 
Het wordt een symbolische reis, waarin de karaktertrekken van 
elk van de personages duidelijk worden. 
 
Uit het juryrapport: 
… De jury is bijzonder gecharmeerd door een heel subtiele, fijnzinnige 
en vooral zeer goed gespeelde voorstelling. Vier stevige actrices pakken 
aan wat ze aan kunnen,  daarin goed gestuurd door een regisseur die het 
klappen van de zweep kent en als vrouw met deze vrouwen weet waar het 
in essentie over moet gaan. Dit is girl power om duimen en vingers bij af 
te likken…

Het Theaterfestival nodigt uit… amateurtheater uit het ‘Landjuweelfestival’



6 De bewoners van ‘t Klein Kasteeltje nemen u mee op een reis 
naar het paradijs België alwaar u, op een onbekende locatie, 
wordt getrakteerd op heus diner met wereldkoks, gastheren 
en live-muziek. Maar eerst verlaat u in een toeristenvoertuig  
‘t Klein Kasteeltje en wordt u als het ware toerist in eigen land. 
Onderweg ondervindt u er de te verwachten pech en geluks-
momenten. U belandt namelijk van een terroristische actie in 
de zevende hemel. Maar geen nood, uw gidsen zonder papieren 
brengen u feilloos naar uw land van herkomst en vertellen hun 
verhaal al speelt het zich af voor uw eigen ogen. 

U kan niet anders dan een steentje bijdragen ...

een satire voor filantropen / une satire pour 
philanthropes / a satire for philanthropists

Made in Belgium

Het Theaterfestival nodigt uit...

Foto: Ernst Maréchal

3/09 – 16:00 + 18:00 + 20:00 
4/09 – 16:00 + 18:00 + 20:00 
5/09 – 14:00 + 16:00 + 18:00 + 20:00 
Buitenlocatie (aangepaste kledij)
Vertrek Kaaitheater | €12,5/10 
Duur: 100 min
en français - in English

Concept & regie: Ernst Maréchal voor Globe Aro-
ma. Van: Bewoners van ‘t Klein kasteeltje, Globe 
Aroma, Time Circus & Het Theaterfestival

EN 
The inhabitants of ‘t Klein Kasteeltje take 
you on a journey to the paradise of Belgium. 
At an unknown location you will enjoy a 
dinner party with chefs from all over the 
world, hosts and live music. Before the feast 
starts, you will leave ‘t Klein Kasteeltje, take 
place in a tourist bus and become a visitor of 
your own country. On the road you will en-
counter both bad luck and moments of hap-
piness. No need to worry, your tour  guides 
without passports will escort you flawlessly 
to your country of origin meanwhile telling 
you the stories of their lives. 

FR
Les habitants du Petit Château vous em-
mènent en voyage vers le paradis belge, 
dans un lieu inconnu, où vous serez invités 
à partager un repas préparé par des cuisi-
niers du monde entier et accueillis par vos 
hôtes et de la musique interprétée en direct. 
Mais avant tout, vous quittez le Petit Châ-
teau avec un transport pour touristes : ainsi, 
vous devenez touriste dans votre propre 
pays. En cours de route, vous rencontrerez 
les moments de joie et les soucis habituels 
d’un périple. Mais n’ayez crainte, vos gui-
des sans papiers vous escorteront sans faille 
jusqu’à votre pays d’origine et vous raconte-
ront leur histoire, même si celle-ci se déroule 
sous vos yeux. 
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Regie: Dirk Verstockt (Boris vzw) 
Video: Stef Deneer (Kidscam) 
Beelden: Eline Van de Voorde

Toneelstof III  -  
The Wonder Years
Podiumkunsten in de jaren tachtig

Soms kan het helpen ook eens achteruit te blikken. Waar komt 
ons theater vandaan? Wat leverde het op? Op vorige festival-
edities plooide Toneelstof al de jaren zestig en zeventig open, nu 
zijn de jaren tachtig aan de beurt: de ground zero van de Vlaamse 
podiumkunsten. Een hele generatie, geboekstaafd als de Vlaam-
se Golf, veroverde het buitenland met allerlei experimenten, bij-
zondere grenservaringen, diepe tekstanalyse en een nieuwe kijk 
op het lichaam. Na de jaren tachtig leek niks nog hetzelfde. 
 
Toneelstof III – The Wonder Years wordt een gevulde avond die 
op deze tijd terugblikt, door de bril van ruim twintig jaar la-
ter. Wat waren de verdiensten? Heeft de vernieuwing van toen 
enkel positieve effecten gehad? Waarvan hebben we vooral een 
mythe gemaakt? 
 
Het eerste deel van de avond zwaait de jaren tachtig open als 
een boek met vele (bewegende) plaatjes. Na een inleidende 
voorstelling van het decennium als sociaal-politiek tijdsvak 
gaan Karlien Vanhoonacker en Wouter Hillaert van Toneelstof 
in gesprek met Frie Leysen, Pol Dehert, Wim Vandekeybus en 
anderen. Didi de Paris sluit het gelag met zijn beeld van toen. 
In het tweede deel wordt de splinternieuwe Toneelstof-dvd 
over the eighties gepresenteerd, vol vergeten beeldmateriaal dat 
Toneelstof een jaar lang uit de kelders van de VRT en andere 
archieven opdiepte. Geert Opsomer, John Zwaenepoel en Joost 
Vandecasteele geven hun kijk op het materiaal. Stef Lernous 
en Maria-Clara Lobos gaan er artistiek mee aan de slag. 
 
Beleef uw jeugd opnieuw, of leer uw artistieke ouders kennen!

Toneelstof is een meerjarig erfgoedonderzoek van 
Thersites, Vereniging van Vlaamse Podiumcritici, 
naar het visuele geheugen van het Vlaamse theater. 
Vanaf de jaren zestig wordt per decennium een 
dvd en een speciaal nummer van theatertijdschrift 
Documenta gepresenteerd, samen met een 25-tal 
interviews met eigentijdse getuigen op www.
toneelstof.be. Dvd en publicatie worden op de 
Toneelstof-avond samen te koop aangeboden of 
zijn achteraf te bestellen via www.toneelstof.be.

Het Theaterfestival nodigt uit...

30/08 - 20:30 | Kaaitheater
€ 6 | Duur: 120 min
Nederlands 

www.toneelstof.be

Foto: Herman Sorgeloos

Met de steun van de 
Vlaamse Overheid
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De salons...
Telkens om 18:00 (slotgesprek op 5/09 om 17:00!) 
een pittig aperitief met actuele thema’s, uitda-
gende voorzetteksten en panels met vele stemmen. 
 
De plaatsen zijn beperkt, dus mail op tijd naar 
salons@theaterfestival.be met de vermelding welk 
salon u graag zou willen bijwonen.
 
Salon I : Lancering 
www.schrijverspodium.be
Hotel Dramatik wordt momenteel grondig ver-
bouwd tot een digitale toneelschrijfcommunity 
www.schrijverspodium.be, the place to be om op 
de hoogte te blijven van de meest recente projec-
ten met, festivals over en/of premières van nieuwe 
Nederlandstalige theaterteksten. De site bevat ook 
een uitgebreide bibliotheek met toneelteksten, me-
taliteratuur én profielen van auteurs, gezelschappen 
en instellingen. Naar aanleiding van de lancering 
gaat een selectie van auteurs die ontsloten worden 
op de site met elkaar in gesprek over het statuut 
van de toneeltekst.
I.s.m: Schrijverspodium 

 
28/08 – 18:00 | Forum Kaaitheater
gratis  | Duur: 100 min | Nederlands 
  
 
Salon II: 
Salon publieksbemiddeling
Festival-formats zijn in. Niet verwonderlijk. Geen 
aantrekkelijker medium om kunst op een sprekende 
en toegankelijke manier aan een breed publiek te 
presenteren. Maar wat ondertussen met de kunst? 
Want hoe je een werk (binnen een format) presen-
teert, heeft ook invloed op hoe het publiek naar het 
werk kijkt. Hoe kan je als curator of programmator 
eerlijk en bewust omgaan met de format van een 
festival, zodat je voldoende sleutels aanreikt om het 
publiek correct in het kijken te begeleiden en tege-
lijk de kunst de ruimte laat om te zeggen wat ze 
werkelijk te zeggen heeft? Tijd voor discussie... 

Met o.a. Tom Bonte (Vooruit), Els Leysen, Ann Van de 
Vyvere (Irma Firma), Alexandra Meijer (keski.e.space vzw).  
I.s.m. www.a-d-a .be

02/09 – 18:00 | Forum Kaaitheater
gratis | Duur: 100 min | Nederlands
 

Salon III : Tekst op scène met Elsie 
De Brauw, Steven Van Watermeu-
len &  Wim Opbrouck – NTGent
‘Tekst op scène’ is een nieuwe format, geïniti-
eerd door Vrijstaat O. in samenwerking met Het 
Schrijverspodium en Het Theaterfestival. Het 
is een initiatief dat geldt als talentscouting in de 
nieuwe dramaturgie/toneelschrijverij, die zijn weg 
in het circuit of naar de finale productie nog niet 
gevonden heeft. Zij het van een toneelauteur, van 
een schrijver-maker, of van een theater- of schrij-
verscollectief. In deze formule selecteert een jury 
telkens twee teksten die in een verkorte versie in-
gelezen door een keur van acteurs. Elsie De Brauw, 
Steven Van Watermeulen en Wim Opbrouck 
(NTGent) geven de aftrap. De pilootversie van 
deze publieke readings wil een verder leven leiden 
langs theaterfora en –festivals om de rijkdom aan 
frisse theaterteksten onder de aandacht te brengen 
en de voorzet te geven naar waar ze thuishoren: op 
de scène. To be continued.
 
Met: Elsie De Brauw, Wim Opbrouck en Steven Van Watermeulen 
– NTGent. In samenwerking met: Vrijstaat O., Het Schrijverspo-
dium en Het Theaterfestival 

 
3/09 – 18:00 | Forum Kaaitheater
gratis | Duur: 100 min | Nederlands

 
Salon IV:  Slotgesprek met Karolien 
Derwael, Geert Opsomer & Ditte 
Pelgrom
Aan het einde van Het Theaterfestival is het 
nooit slecht om  terug te blikken. Marianne Van 
Kerkhoven gaat in gesprek met de ‘gekozen kijkers’.  
Zij zagen samen een groot aantal voorstellingen 
en geven tekst en uitleg bij hun Keuze ’09. Geen 
verantwoording, maar een open gesprek tussen 
kijkers. 

Interview: Marianne Van Kerkhoven. Met: Karolien Derwael, Geert 
Opsomer en Ditte Pelgrom

05/09 – 17:00 (!) | Forum Kaaitheater
gratis | Duur: 100 min | Nederlands
 

Het Theaterfestival organiseert...



Hotel Dramatik wordt 
momenteel grondig 
verbouwd tot een digitale 
toneelschrijfcommunity

www.schrijverspodium.be, the place to be 
om op de hoogte te blijven van de meest recente 
projecten met, festivals over en/of premières 
van nieuwe Nederlandstalige theaterteksten.

De site bevat ook een 
uitgebreide bibliotheek
met toneelteksten, 
metaliteratuur én 
profielen van auteurs, 
gezelschappen en 
instellingen.

voor meer informatie kan u terecht bij:
Els Steegmans, Schrijverspodium Vlaanderen vzw 
tlf. (+32)(0)495 54 41 87, els.steegmans@schrijverspodium.be

lancering 
www.schrijverspodium.be

DETOESTAND
ISKRITIEK
NEEM NU EEN ABONNEMENT: STORT 30 EURO OP REKE -
NING NUMMER 735-0063912-74, (VERMELD NAAM EN ADRES),
DAN KRIJGT U 6 NUMMERS VAN REKTO:VERSO IN DE BUS.
OF VUL HET FORMULIER IN OP WWW.REKTOVERSO.BE

REKTO:VERSO
GRATIS

TIJDSCHRIFT VOOR 
KUNSTKRITIEK

WWW.REKTOVERSO.BE

adv_TF_REKTOVERSO148x99  7/7/08  3:24 PM  Pagina 1
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Economische, ecologische en sociale ontwikkelin-
gen veranderen de wereld doen vastliggende refe-
rentiekaders wankelen en dat laat de podiumkun-
sten niet ongemoeid. Het zorgt voor instabiliteit 
en onzekerheid, maar ook voor nieuwe mogelijk-
heden en verantwoordelijkheden voor alle betrok-
kenen, kunstenaars, bemiddelaars en overheden. 
 
In deze context worden twee denkdagen georga-
niseerd over de uitdagingen en langetermijnvisies 
over de plek van de podiumkunsten in de samen-
leving van morgen. Sprekers uit diverse disciplines 
(ecologie, technologie, wetenschappen, filosofie en 
economie) lanceren prikkelende stellingen, hou-
den vurige pleidooien en doen voorstellen voor het 
veranderende (podium)kunstenlandschap. Laat u 
inspireren en ga met hen het gesprek aan!

Laaglandse ontmoetingsplek
Iedereen constateert dat er steeds minder plekken 
zijn waar Vlaamse en Nederlandse podiumpro-
fessionals elkaar kunnen ontmoeten. Met deze 
conferentie willen de organisatoren ontmoeting 
en uitwisseling tussen Vlamingen en Nederlan-
ders faciliteren. Om die reden wordt iedereen 
aangemoedigd om de tweedaagse conferentie in 
zijn geheel te volgen. De organisatoren leggen 
gemeenschappelijk vervoer in tussen Brussel-
Amsterdam (voor Belgen die het Nederlandse 
luik willen volgen), en Amsterdam-Brussel (voor 
Nederlanders nieuwsgierig naar het Brusselse pro-
gramma). Natuurlijk kan je zowel in Brussel als in 
Amsterdam ook gewoon aansluiten op het regu-
liere Theaterfestival dat dan in beide steden loopt. 

Op het programma
 
In beide steden:
- James Early (Smithsonian Institute, Washington)

- Ben Todd (Arcola Theatre)

 
3/09 in Amsterdam:
- Bert Anciaux (sp.a, voormalig Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel)

- Paul Gudgin (Theater consultant voorheen directeur van het 
Edinburgh Fringe Festival)

- Bruno Verbergt (directeur cultuur stad Antwerpen)

- Pierre Audi (De Nederlandse Opera en het Holland festival) 
spreekt de “State of the Union” uit en opent het 
Theaterfestival Nederland.
 
4/09 in Brussel:
- Baz Kershaw (Professor of Performance, University of War-
wick, UK)

- Pim van Klink (zelfstandig consulent en gasthoogleraar kun-
steconomie Universiteit Antwerpen)

- Rob van Kranenburg (auteur en denker op het gebied van 
het Internet der Dingen)

 
Dagvoorzitters: Guy Poppe (in Amsterdam) en 
Chris Keulemans (in Brussel)
 

Inschrijven
U bent van harte uitgenodigd één of beide dagen 
deel te nemen aan deze conferentie. Een dag kost 
20 Euro (inclusief lunch). Deelname aan beide 
dagen kost 50 Euro (inclusief lunches en vervoer). 
Meer informatie, het definitieve programma en 
een aanmeldingsformulier vindt u op de volgende 
websites: www.vti.be, www.tin.nl, www.tf.nl, 
www.brakkegrond.nl, www.cvn.be.

Het Theaterfestival nodigt uit…

What’s Art got to do with it?! 
Laaglandse podiumkunsten in een veranderende wereld

Organisatie: Vlaams Theater Instituut, Theater Instituut Nederland, 
De Brakke Grond, Het Theaterfestival (Vlaanderen en Nederland) 
en de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

3/09 |  10:00-17:00  Brakke Grond (Amsterdam)
4/09 |  10:00-17:00  Kaaitheater
Nederlands – in English

Foto: Piet Broekhof
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Na een geslaagde eerste editie is Het Theaterfesti-
val voor de tweede maal op rij de place to be voor 
een stevige summerschool dramaturgie, toneel-
schrijven of kunstkritiek. Onder intensieve bege-
leiding van professionals kunnen de geselecteerde 
kandidaten hun vaardigheden verder ontwikkelen 
en hun ervaringen verrijken in het boeiende zog 
van Het Theaterfestival. 
 
Het programma bestaat uit intensieve workshops 
met de begeleiders per onderdeel, het bijwonen 
van voorstellingen, kruisbestuivingssessies tussen 
de verschillende disciplines en momenten om in-
dividueel te werken. Verder zijn er ontmoetingen 
met de aanwezige makers. De deelnemers sluiten 
eveneens aan bij activiteiten uit het parallelpro-
gramma: de State of the Union, de salons en ook 

de dagkrant waarin met regelmaat een selectie van 
fragmenten of soms zelf volledige teksten ver-
schijnen. De dagkrant wil op die manier ook een 
klankbord zijn om de resultaten van een intensieve 
werkperiode met een ruimer publiek zal delen. 
 
Het onderdeel ‘toneelschrijven’ krijgt een live 
toonmoment op 4/09 om 18:00 in de salonruimte, 
die ingericht wordt in het Forum boven het Kaai-
theater. Reserveren aanbevolen via bart@theater-
festival.be. 
 

Kaaicafé = festivalcentrum 
In het gloednieuwe Kaaicafé kan u tijdens Het The-
aterfestival terecht voor een heerlijke maaltijd (van 
12:00 tot 14:00 & 17:00 tot 20:30) of een frisse pint. 
Ook open op zondag voor en na de voorstellingen. 
 
Elke dag vanaf 12:00 |  Kaaicafé 
 
Openingsfeest – DJ Laston & Geo
Na de openingsvoorstellingen is het legendarische 
DJ duo ‘Laston & Geo’ van de partij. Na Rock 
Werchter in juli, eindigen ze hun zomerseizoen in 
schoonheid op Het Theaterfestival.
 
PERS
“...Laston&Geo, het swingende spraakgebrek, fantastische 
deejays en een geweldige mix...” (Stubru, L. Janssen) 
 
27/08 – 22:00 | Kaaicafé | gratis 

Slotfeest – Team William &  
fm brussel DJ’s
De tweejarige bestaansgeschiedenis van het Ni-
noofs-Brugse kwartet Team William leest tot op 
heden als een aaneenschakeling van triomfen. Bij 
zowat elk concours waar ze aan deelnamen vielen 
ze in de prijzen: Humo’s Rock Rally (brons), Grote 
Prijs Der Lage Landen (goud),… De succesformu-
le van de band? Onversneden en uiterst catchy pop-
muziek en optredens waar de waanzin vanaf druipt.  
 
PERS
Team William klonk alsof The Libertines met 
iets van Roxy Music aan de slag waren gegaan, en 
hield dat niveau vrijwel moeiteloos vol... (Humo) 
 
Na het concert zorgen de                   DJ’s voor nog 
meer feest tot in de vroege uurtjes…
 
05/09 – 22:00 | Kaaitheater | gratis 
 

Het Theaterfestival organiseert...

Geen Theaterfestival zonder PARTY !

I.s.m. Schrijverspodium, Villanella en Vlaams Theater instituut

su     erschool ‘09

4/09 - 18:00 | Forum Kaaitheater 
gratis | Nederlands
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Het Theaterfestival nodigt uit… 

Van 31/08 tot 4/09 organiseert a.pass (advanced per-
formance and scenography studies) een werkweek 
rond de rol van de performer in de publieke ruimte. 
De participanten van a.pass gaan de confrontatie 
aan met theoretische perspectieven en artistieke 
praktijken, die de vraag stellen naar de verschuiving 
van de rol van de kunstenaar in de openbare ruimte. 
 
Wat betekent deze verschuiving voor het begrip 
performance? Hoe wordt de relatie tussen publiek 
en performer in deze context verstaan?
Is deze voorkeur om buiten de theatermuren te 
werken noodzakelijk een politieke of ideologische 
keuze? Wat gebeurt er met de perceptie van de per-
formancetijd? En hoe belangrijk is het toelaten van 
het toeval in deze publieke context? Enz...
 
Reading sessions…
Gedurende de week lezen de deelnemers in de 
voormiddag samen teksten van Michel de Certeau, 
Brian Massumi, Nigel Thrift, e.a., en bespreken ze 
(eventueel samen met de makers) het werk van onder 
meer Benjamin  Verdonck, Wunderbaum, Thomas 
Hirschhorn, The Guerilla Girls, Tania Ostojic,...  
Deelnemen aan de reading sessions kan. Mail naar 
apt@apass.be 
 
31/08 tot 4/09 | Kaaitheater 
gratis  – vooraf inschrijven | in English  

 

Discussies…
a.pass nodigt graag het publiek uit om deel te ne-
men aan de (informele) discussies. 
 
2, 3, 4/09 – 15:00 | Forum Kaaitheater
gratis | in English

a.pass = a.pt + a.s
a.pass is een internationale onderzoeksomge-
ving voor performers, scenografen en theore-
tici, en bestaat uit twee afdelingen: a.pt (ad-
vanced performance training) en a.s (advanced 
scenography). Beide opleidingen organiseren 
hun aanbod rond de principes van zelf-or-
ganisatie en samenwerking (www.apass.be). 
Tijdens het afgelopen jaar werkten verschillende 
van de participanten rond projecten in de (semi-)
openbare ruimte. Op Het Theaterfestival gebruikt 
a.pass drie van deze projecten als case-studies voor 
de discussies.

Performance en publieke ruimte 
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Jozef Wouters 
TOREN / een voorstelling voor 
pendelaars
 
Vanaf 1/08 probeert iemand op een weide naast 
de spoorweg van Winksele de aandacht te trekken 
van de treinreizigers. Terwijl de trein voorbijraast, 
heeft hij twee seconden om zijn boodschap over te 
brengen. Elke dag probeert hij meer, probeert hij 
harder, grootser.  Vreemde constructies groeien op 
de wei. Hij wil dat de mensen uitstappen en de tijd 
nemen om naar hem te luisteren. Misschien stopt 
de trein op 1/09.
 
TOREN is een locatieproject van MENNO/
MICHIEL/JOZEF dat loopt van 1/08 tot 1/09. 
Routebeschrijving, uren en dagelijkse update op  
www.toooren.be.
 
01/09 | voorstelling project | gratis
exacte locatie en info : www.toooren.be 
 
Dit project is een gezamelijke realisatie van JINT vzw (in het kader 
van het ‘Youth in Action Program’), a.pass en fABULEUS vzw 

 

Ariane Loze
MÔWN (movies on my own)
 
Ariane Loze onderzoekt met haar camera hoe een 
verhaal kan ontstaan uit ogenschijnlijk ongerela-
teerde beelden. In haar zes kortfilms speelt ze zelf 
alle rollen, is ze tegelijkertijd actrice, regisseur en 

cameravrouw. Doorheen de montage van de beel-
den bouwt ze een relatie uit tussen twee of meer 
personages en de architectuur waarin ze zich be-
vinden. Tijdens Het Theaterfestival kan je in BO-
ZAR de live-opnames meemaken van de zevende 
film in de reeks, die elke dag aan de tentoonstelling 
zal worden toegevoegd. Het publiek is tegelijker-
tijd medespeler, observator, en actieve creator van 
de film die nog moet komen.
 
2, 3, 4, 5/09 - 14:00 tot 18:00 | gratis |  BOZAR 
Met dank aan BOZAR

 
 
Michel Yang
Scar Stories
 
Choreografe Michel Yang is een parasiet binnen 
het festival. Scar Stories is een één-op-één-ont-
moeting met de bezoekers.  Vanuit haar bed nodigt 
ze je uit om je littekens met haar te delen. Elk lit-
teken verbergt een verhaal. Yang reproduceert jouw 
en haar littekens met naald en draad op je lichaam. 
Ze maakt wat al zichtbaar was op de huid, zicht-
baarder op je kleren. Je kan met haar het bed delen, 
of toekijken. Je kan je litteken achterlaten, of met 
een nieuw de wereld in stappen.
 
3, 4, 5/09 - 18:00 tot 20:30 | gratis
exacte locatie : www.apass.be  

Projecten in het kader van a.pass



14

FMBRUSSEL.BE

Xp@Ad King Kong 148x105:Layout 1  7/3/09  9:49 AM  Page 1

Alles weten over het festival via…

Na de opgemerkte passage vorig jaar (Die caravan! 
Die sound! Die wild wapperende vlaggen!), staat  
Radio Angelo terug midden in het festivalcentrum 
(Kaaicafé). Elke dag is de enige echte officiële fes-
tivalradio uw gids in het kluwen van voorstellingen, 
lezingen en concerten. Live te horen in het Kaai-
theater of via de website www.theaterfestival.be.
 
En bij speciale gelegenheden neemt Radio Angelo 
zelf fm brussel over.  Voor even. Tijdens het pro-
gramma King Kong, samen met Johan De Smet 
(www.fmbrussel.be). 

Uw dagelijkse aanvoer van ongefilterd cultureel 
nieuws, met diepgravende interviews, en schitte-
rende schijven. Verzoekjes, vragen, tips, liefdadig-
heid: één adres! radioangelo@theaterfestival.be

Urbanmag* biedt als online platform de moge-
lijkheid aan aspirant-journalisten om binnen de 
cultuurjournalistiek en kunstkritiek hun kijken en 
schrijven te ontwikkelen.
 
Jonge schrijvers slaan dit jaar opnieuw hun tenten 
op in het festival om tien dagen lang de dagkrant te 
verzorgen. Daarin is er ruimte voor interviews met 
mensen voor en achter de schermen en korte polls 
bij medewerkers en publiek. Maar in de eerste plaats 
ligt de focus op kritische recensies en discussies 
waarin zowel de voor- als tegenstemmen hun plaats 
krijgen. Urbanmag* gaat dit jaar helemaal interac-
tief. Een online forum laat iedereen toe te reageren 
op een voorstelling of op eerder verschenen artikels.  
Zo houdt Urbanmag* u zowel op papier als online 
op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het 
festival. 

Radio Angelo, … de festivalradio Urbanmag*, … de dagkrant 

Vanaf 27/08 – elke dag vanaf 18:00 – doorlopend 
Kaaicafé | live via www.theaterfestival.be  

Vanaf 27/08 | Krant op diverse locaties 
elke dag vanaf de eerste voorstelling 
gratis  | www.urbanmag.be



heimwee naar Brussel?

(her)bekijk Brussel vandaag op www.tvbrussel.be

	 *	Een	levende	kroniek	van	de	podiumkunsten	
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Abonnementen vanaf € 27,50

 JOHAN LEYSEN: 
‘ IK WIL VERMIJDEN 
 DAT IK EEN OORDEEL
  GA SPELEN’

HANNEKE  
PAAUWE
KRANKHEIT
FRAU

ROMEINSE TRAGEDIES
ANTON EN CLEO’S 
TERGEND STERVEN

NATURE THEATER OF OKLAHOMA
CHOREOGRAFIE VAN DE WERKELIJKHEID

MEG STUART
GAATJES BOREN IN  
DE WERKELIJKHEID

PINA BAUSCH   
KONTAKTHOF  
MET TEENAGERS

THEATER EN WAANZIN
IK BEN HET DIE ARTAUD ZAL SPELEN



Experience Rock

Participation Cliff

Social Valley

Gaming HilliPhone RiveriPhone River

Augmented Reality LakeAugmented Reality Lake

Drupal StreamDrupal Stream

Android PondAndroid Pond

Geotagging PoolGeotagging Pool

Dough ontwerpt sociale media die 
de gebruiker zélf verder vorm kan 
geven. Sociale media kunnen ge-
bruikt worden door verschillende 
personen om zich sociaal te uiten, 
door met elkaar te communiceren, 
nieuwe vrienden te maken of samen 
te werken.  Voorbeelden zijn syste-
men voor online sociale netwerking 
(zoals Facebook of Netlog), micro-
blogging (zoals Twitter) en games. 

Vooral op gebied van games wil 
Dough actief zijn door het ontwik-
kelen van toepassingen op mobiele 
dragers (zoals de iPhone of het 
Google Android operating system). 
Hierbij wordt maximaal ingespeeld 
op nieuwe evoluties zoals aug-
mented reality en geotagging om 
games te maken die de gebruikers 
laten interageren met hun fysieke 
en sociale omgeving.

www.dough.be
info@dough.be

Hoe innoverend en participatief
is de digitale component
van uw culturele projecten?



N |  TICKETS & ABO
Ticketprijzen zoals vermeld: basisprijs/
reductieprijs;  
Reductieprijs geldt voor –26, 60+, werkzoe-
kenden, mindervaliden, oKo, houders van een 
Lerarenkaart, sociaal-culturele verenigingen 
(vanaf 10 personen), CJP; 
Reducties zijn niet cumuleerbaar; 
Cultuurwaardebons worden aanvaard voor de 
aankoop van losse tickets; 
Klein festivalabonnement* – vanaf 3 
verschillende voorstellingen – 20% korting 
op basisprijs;  
Groot festivalabonnement* – vanaf 7 
verschillende voorstellingen – 40% korting 
op basisprijs;  
 
*enkel voorstellingen uit de Keuze ’09 en TF.nl 
(geen parallelprogramma) en exclusief  ‘Eet 
smakelijk’ en 6 Euro-voorstellingen.

BESTELLEN
- via internet: www.kaaitheater.be  (24/24 u);  
- via telefoon: 02 201 59 59 (di-vr, 11-18 u); 
- via e-mail: tickets@kaaitheater.be (alleen 
geldig na antwoordmail);  
- in de ticketshop van het Kaaitheater (zie 
hierna).

BETALEN
- cash; 
- met Bancontact of Visa/MasterCard (niet 
in de Kaaistudio’s en BRONKS); 
- met overschrijving op rek. 432-9192433-80 
(binnen 5 werkdagen na reservering en uiter-
lijk 3 werkdagen voor de voorstelling).

TICKETSHOP KAAITHEATER: 
Sainctelettesquare 20 
- di-vr, 11-18 u; in augustus tot 17 u; 
- de ticketshop is gesloten van 6 tot 26 juli.

F | BILLETS & ABO
Prix des billets comme mentionnés dans le 
dépliant: prix de base/prix réduit; 
Tarif réduit pour -26, 60+, demandeurs 
d’emploi, moinsvalides, oKo, d’enseignant, 
des groupes socio-culturelles (à partir de 10 
personnes), CJP; 
Les réductions ne sont pas cumulables; 
Le Theaterfestival accepte les chèques 
culture; 
Le petit abonnement festival*  – au moins 3 
spectacles différents au choix  – 20% sur le 
prix de base; 
Le grand abonnement festival* –  7 spectacles 
différents ou plus au choix – 40% sur le prix 
de base; 
 
*spectacles du Choix ’09 et TF.nl (pas pro-TF.nl (pas pro- (pas pro-
gramme parallel) et excepté ‘Eet smakelijk’ et 
spectacles de 6 Euro.

RESERVER 
- par internet : www.kaaitheater.be (24/24h); 
- par téléphone : 02 201 59 59 (mar-ven, 
11h00-18h00); 
- par courriel : tickets@kaaitheater.be 
(uniquement valable après réception du 
courriel réponse); 
- à la billetterie du Kaaitheater (voir 
ci-après).

PAYEMENTS
- cash; 
- Bancontact ou Visa/MasterCard (pas aux 
Kaaistudio’s et BRONKS) ; 
- par virement bancaire au compte 432-
9192433-80 (dans les 5 jours ouvrables après 
la réservation et maximum 3 jours ouvrables 
avant le spectacle).

BILLETTERIE DU KAAITHEATER :
20, place Sainctelette 
- mar-ven, 11h00-18h00 ; au mois d’août 
jusqu’à 17h00; 
- la billetterie est fermée du 6 au 26 juillet.

E | TICKETS & FORMULA
The prices as indicated in this leaflet are the 
standard and reduced prices respectively; 
The reduced price applies for under-26s, 
over-60s, jobseekers and invalids; also for 
holders of a Teacher’s card or oKo-pass; for 
socio-cultural clubs and associations (10 
people or more) and CJP; 
Only one reduction applies at a time; 
The Theaterfestival accepts Culture Vouch-
ers; 
Festival ‘small’ formula * –  at least 3 differ-–  at least 3 differ-  at least 3 differ-
ent performances of your choice, 20% off the 
standard price; 
Festival ‘big’ formula * –  7 or more different 
performances of your choice – 40% off the 
standard price; 
 
*only performances of the Choice ’09 and TF.nl 
(no parallel program) and except ‘Eet smakelijk’ 
and 6 Euro-performances.

BOOKING 
- internet: www.kaaitheater.be (24 hrs a day); 
- telephone: 02 201 59 59 (Tue-Fri, 11-6); 
- e-mail: tickets@kaaitheater.be (only valid 
after receipt of confirmation mail); 
- in the Kaaitheater ticketshop (see below).

PAYMENT 
- cash 
- with Bancontact debit card or Visa/
MasterCard (not in the Kaaistudios or 
BRONKS) 
- by bank transfer to account no. 432-
9192433-80 (within 5 workdays of booking 
and no later than 3 workdays before the 
performance).

KAAITHEATER TICKETSHOP: 
Sainctelettesquare 20 
- Tue-Fri, 11-6; only until 5 pm in August 
- the ticketshop is closed from 6 to 26 July. 
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