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deSingel - Antwerpen
Monty - Het Toneelhuis - HETPALEIS

Het Theaterfestival 2008
Het Theaterfestival brengt aan het begin van het
nieuwe seizoen de podiumkunsten in kaart. Een jaarlijks wisselende jury kiest de voorstellingen die het
landschap vooruit stuwen.
Dit jaar maakten Kristof Jonckheere (artistiek coördinator kunstencentrum BUDA), Jur van der Lecq
(acteur & regisseur) en Karlien Vanhoonacker (journaliste cultuur VRT, Thersites vzw) een keuze van
voorstellingen die ze als ‘hefbomen van een seizoen’
beschouwen. Stuk voor stuk projecten waarvan de
jury vindt dat deze nog eens getoond moeten worden. En voorstellingen die volgens de juryleden het
publiek ‘dwingen’ om op een andere manier naar het
theater te kijken. Tijdens Het Theaterfestival worden elf van de twaalf gekozen voorstellingen hernomen.
De Nederlandse jury van het zusterfestival TF-1 in
Amsterdam maakte ook een Keuze ‘08. En beide
festivals wisselen uit. Het Theaterfestival brengt
drie voorstellingen uit de Nederlandse keuze en vice
versa. Het Vlaams Nederlands huis deBuren en de
Brakke Grond zijn vooraanstaande partners bij deze
uitwisseling.
Naast de Keuze ‘08 schotelen wij u graag een uitgebreid parallelprogramma voor. Daarover komt u
meer te weten door… de brochure om te draaien.
Wie spreekt dit jaar de State of the Union uit? Welke
amateurvoorstellingen uit het Landjuweelfestival
zijn er te zien? Wie gaat er in de clinch tijdens de
salons? Hoe brengt Toneelstof II de jaren zeventig
in kaart. Met wie schuift u aan tafel tijdens Droom
van een zomernacht en wat heeft Studio Villanella
in petto? U leest het allemaal aan de andere zijde van
deze brochure.
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& HETPALEIS - Altijd Prijs
MaisonDahlBonnema The Ballad of Ricky and Ronny
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Toneelgroep Amsterdam Romeinse Tragedies
KVS - Global Anatomy
Meg Stuart & Philipp Gehmacher MAYBE FOREVER
Bad van Marie - Win een auto
Kris Verdonck - I/II/III/IIII
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

keuze UIT tf-1.nl
16
17
18

Hotel Modern - Rococo
Abattoir Fermé - Tourniquet
Laura Van Dolron - Laatste Nachtmerrie
De complete selectie van het Nederlandse
zusterfestival TF-1 leest u op www.tf-1.nl

Begin uw seizoen goed.
Welkom op Het Theaterfestival in Antwerpen…

Praktische informatie vindt u aan de andere zijde
van deze brochure.
Jury ‘08

Foto: Kurt Van der Elst
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Compagnie Cecilia &
HETPALEIS (B)
Altijd Prijs
Arne Sierens (o.a. Allemaal Indiaan, Maria Eeuwigdurende
Bijstand) maakt theater met zijn poten in het leven. Samen
met oude getrouwe Titus De Voogdt en nieuwkomer Robrecht Vanden Thoren creëerde hij, voortgestuwd door live
muziek van Jean-Yves Evrard, een donkere theatervoorstelling over de getroebleerde lotsverbondenheid van twee mannen uit verschillende milieus. De twee mannen ontmoeten
elkaar in bizarre omstandigheden, en raken ongewild verstrengeld in elkaars leven. Een choreografisch spel van aantrekken en afstoten, uitdagen en verleiden, van tederheid en
agressiviteit volgt.
Altijd Prijs is een amusante, doch harde Sierens: net als het
speelplatform slaat ze de grond soms onder je voeten weg.
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JURY
Met Altijd Prijs is er weer een Sierens-vanbelang. “Woest, eigenzinnig en confronterend, maar altijd recht naar het hart” - zoals
het motto van Compagnie Cecilia luidt.
En wat een energie! Dit is wat muziektheater méér moet zijn: absoluut theater en
absoluut muziek, in een uniek verbond met
beweging.
PERS
Alles wat ze doen, is van een jongensachtigheid die samen met de empathische live
muziek van Jean-Yves Evrard de beste Sierens oplevert sinds Allemaal Indiaan.
(De Morgen, W. Hillaert)

Van/met: Arne Sierens (tekst & regie), Titus Devoogdt, Robrecht VandenThoren (spel), Jean-Yves
Evrard (live muziek), Guido Vrolix (decor), Koen
Augustijnen (co-regie), Koen Demeyere (realisatie),
Timme Afschrift (licht), Lieve Pynoo (kostuums)
Met de steun van Vooruit

22, 23, 24, 25/08 | 20:15
HETPALEIS
€ 15/12

Foto: Maarten Vanden Abeele

MaisonDahlBonnema &
Needcompany (B)
The Ballad of Ricky and
Ronny – a pop opera
Volbloedperformers Anna Sophia Bonnema en Hans Petter
Dahl werken al jaren samen. Hun projecten bevinden zich
ergens op het kruispunt van gecomponeerde muziek, beeldende kunst, literatuur en theater.
The Ballad of Ricky and Ronny – a pop opera is een theatervoorstelling en concert in één, maar dan in een nieuwe en
onwaarschijnlijk extreme vorm. Bonnema en Dahl zingen
vanuit hun alter ego’s Ricky en Ronny het publiek toe. De
twee geliefden uiten alles wat in hun verstoorde hart en
geest opkomt en rijden zich uiteindelijk vast in hun muzikale fantasie. Wat start als een kinky soap verwordt tot een
psychedelisch concert met lyrische uitbarstingen. Grotesk en
meeslepend.
Nabespreking op 23/08 met Anna Sophia Bonnema en Hans Petter
Dahl door Elke Van Campenhout in Monty_ABN na de voorstelling.
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Sprankelend nihilisme: indien het nog niet
bestaat, is het met ‘The Ballad of Ricky and
Ronny’ uitgevonden. Een koppel loopt zich
te pletter tegen het geloof in de maakbaarheid van geluk. Een van de meest bevreemdende voorstellingen van dit seizoen.
PERS
Dahl en Bonnema schaatsen op de grens
tussen het alledaagse en het absurde, tussen liefde en vervreemding. De intimiteit
die uit hun aanwezigheid op het podium
spreekt, is een staaltje van kwetsbaarheid
dat maar heel weinig in het theater valt
mee te maken. (Etcetera, E. Van Campenhout)
Van/met: Anna Sophia Bonnema en Hans Petter Dahl (concept, spel, zang), Hans Petter Dahl
(muziek)

22, 23/08 | 20:30 | Monty |
Engels gesproken – Nederlands
boventiteld
€ 15 / 12
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Foto: Jan Versweyveld
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Toneelgroep
Amsterdam (NL)

Romeinse Tragedies
Na de succesvolle ensceneringen van Othello en Het temmen
van de feeks, brengt Ivo Van Hove een eigentijdse compilatie van maar liefst drie stukken van Shakespeare: Coriolanus,
Julius Caesar en Antonius & Cleopatra. In deze klassiekers
staan het politieke bedrijf en machtsmechanismen centraal.
Romeinse tragedies toont mensen die debatteren, opkomen
voor hun idealen, en uiteindelijk al dan niet slagen in hun
politieke doel.
Met een 15-koppige topcast, een uitmuntende setting en imposant videowerk maakt Toneelgroep Amsterdam van deze
marathonvoorstelling een totaalbeleving. Gezeten temidden
van de politieke arena, stapt het publiek vrij in en uit de voorstelling. Men beslist zelf naar wie men kijkt, welke situatie de
aandacht geniet, welk oordeel er geveld wordt.
Romeinse Tragedies komt na het Festival d’Avignon voor een
allerlaatste keer naar Vlaanderen tijdens Het Theaterfestival.
Voorbespreking op 23/08 om 15:00 met dramaturg Bart Van den
Eynde door Karlien Vanhoonacker (jurylid ’08) in het salon van het
festivalcentrum in deSingel.

de keuze ‘08
JURY
Een heus huzarenstukje, zowel qua inhoud
als qua vorm. Ivo van Hove vertaalt een
klassieker op een wel bijzonder straffe manier naar het nu. Wat een collectief! Wat
een setting! Wat een publieksbelevenis!
PERS
Een grensverleggende voorstelling voor het
nieuwe millennium, waarbij het podium
een politieke totaalervaring wordt.
(De Standaard, G.Sels)

Van/met: William Shakespeare (tekst), Ivo Van
Hove (regie), Tom Kleijn (vertaling), Bart Van
den Eynde, Jan Peter Gerrits, Alexander Schreuder (dramaturgie), Jan Versweyveld (scenografie),
Barry Atsma, Jacob Derwig, Renée Fokker, Fred
Goessens, Janni Goslinga, Marieke Heebink, Fedja
van Huêt, Hans Kesting, Hugo Koolschijn, Hadewych Minis, Chris Nietvelt, Frieda Pittoors, Alwin
Pulinckx, Eelco Smits, Karina Smulders (spel),
Bl!ndman (muziek), Eric Sleichim (compositie),
Tal Yarden (video), Lies Van Assche (kostuums)

23, 24/08 | 16:00 | deSingel - rode zaal
duur: 6u – catering aan
democratische prijzen op de scène
€ 30 / 25

Foto: Herman Sorgeloos

KVS

(B)

Global Anatomy
Na het memorabele 313, misschien wisten zij alles en een meer
dan 100 brieven tellende correspondentie, ontplooien Willy
Thomas en Benjamin Verdonck opnieuw een heel eigen wereld op scène. In een afwisselend hilarische en weemoedige
beeldenstroom geven ze hun absurde kijk op de zin en de
ordening van de wereld. Hoezeer ze ook verlangen naar verbinding en constructie, de mislukking ligt voortdurend op de
loer. Trage slapstick zonder woorden.
Global Anatomy is associatief en kinderlijk naïef theater met
boter, tomatenpuree, tuinslangen, witte sokken, klapdeuren
en kerstbomen. Of wat globalisering allemaal met een mens
kan doen.
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JURY
Benjamin Verdonck maakt met Willy Thomas alweer een voorstelling ‘hors categorie’.
Naakt, bijzonder genereus bricolagetheater
in een volstrekt eigen theatertaal.
PERS
De kwaliteit van deze uitvoering staat buiten kijf. (De Morgen, W. Hillaert)
Van/met: Willy Thomas en Benjamin Verdonck in
gesprek met Valentine Kempynck en Geert Opsomer.
Met dank aan Toneelhuis en Campo

23/08 | 20:00 | Bourlaschouwburg
€ 15/12 | Geen tekst
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Foto: Chris Van der Burght.
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Meg Stuart en
Philipp Gehmacher (B)
MAYBE FOREVER
Damaged Goods & Mumbling Fish
Meg Stuart (Damaged Goods) en Philipp Gehmacher
(Mumbling Fish) zijn beide sterke en eigenzinnige danspersoonlijkheden. In het intimistische MAYBE FOREVER laten
ze hun artistieke werelden treffend in elkaar overvloeien.
Op ballads en wiegeliedjes over liefde en liefdesverdriet, live
gebracht door singer-songwriter Niko Hafkenscheid, dansen ze een teder en melancholisch duet. De twee performers
trekken elkaar aan, stoten elkaar af, ontvluchten elkaars omarmingen.
MAYBE FOREVER bladert door een album van relationele
snapshots; een liefdesverhaal over verlies en verlangen, oningeloste verwachtingen en wensen, het besef van eindigheid
en tijdelijkheid.
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Een clash tussen twee choreografen, tussen twee aparte stijlen, tussen gewoon twee
mensen op scène, die om het even wie zouden kunnen zijn. Een intiem duet over een
koppel dat vooruit wil en ook weer niet.
Een bijzonder beklijvende voorstelling over
afscheid dat nooit echt afscheid is…
PERS
Zelden wordt ongemakkelijkheid zo tastbaar als in het duet MAYBE FOREVER.
(…) Stuarts sfeerpalet en Gehmachers
emotionele verstarring komen samen in
een creatie die beiden toelaat iets nieuws in
zichzelf te ontdekken, en te tonen.
(De Standaard, D. De Regt)
Van/met: Meg Stuart, Philipp Gehmacher (choreografie en dans), Niko Hafkenscheid (live muziek), Myriam Van Imschoot (dramaturgie), Jan
Maertens (licht), Janina Audick (scenografie &
kostuums), Vincent Malstaf (muziek & geluid)

25/08 | 20:00 | Bourlaschouwburg
€ 15/12 | Spreektaal: Engels

Foto: Renault

Bad van Marie

(B)

www.win-een-auto.com

!! WIN EEN AUTO !!
GRIJP UW KANS
Elke avond één kans op 180 om een
wagen te winnen!
op 25, 26, 27/08
in de Renault garage
vooraf inschrijven aangewezen
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Locatietheater in optima forma, met een
autoshowroom als ideale achtergrond om
thema’s als glamour en hebzucht aan te
snijden. Win een Auto is een productie die
op ingenieuze wijze manipuleert én manipulatie ook zichtbaar maakt. Fictie of niet?
Zelf de meest ‘professionele’ kijker slaat
aan het twijfelen!
PERS
Meesterlijk is het. (Knack, J. De Smet)
Van: Peter Boelens. Met: Bas Teeken, Filip Jordens,
Johan De Boel, Roger Vermeulen, Vanessa Broes,
Peter Boelens, Ann Verhelst.

25, 26, 27/08 | 21:00
Locatie: Renault garage | € 15/12
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Foto: Hendrik De Smedt
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Kris Verdonck (B)

I/II/III/IIII

Kris Verdonck (o.a. 5, II, Stills) werkt op het grensgebied tussen beeldende kunst en theater, tussen installatie en performance, tussen dans en architectuur.
I/II/III/IIII is een veelgelaagde theatrale installatie waarin
vier levende identieke ‘danseressen’ opgehangen zijn/onderworpen worden aan een gigantische machine. Een choreografie ontvouwt zich: solo, duet, trio, pas-de-quatre.
Met een ongelooflijke fantasie laat Verdonck via zijn ‘marionetten’ thema’s aanrukken als klonen, identiteit, mens vs. robot, streven naar perfectie. I/II/III/IIII staat garant voor een
bevreemdende ervaring die de relatie mens/machine treffend
blootlegt en laat beelden na die nog jaren zullen nazinderen.
Installaties van Kris Verdonck waren dit jaar al te zien op
het Festival d’Avignon. I/II/III/IIII is voor de eerste keer in
Antwerpen te gast.

Nabespreking op 27/08 met Kris Verdonck en Marianne Van
Kerkhoven na de voorstelling in de rode zaal van deSingel.
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Het unheimliche werk van Kris Verdonck
is zuiver, puur en confronterend. Schoonheid en lelijkheid liggen op hetzelfde snijvlak. Met de theater-performance I/II/III/
IIII toont hij zich nog maar eens een meester in het creëren van magische beelden.
PERS
De evenwichtsoefening tussen menselijke
controle en machinale overgave wordt tot
op het einde volgehouden. Juist dat maakt
I/II/III/IIII zo intrigerend.
(De Standaard, D. De Regt)

Van/met: Kris Verdonck (concept/regie), Marianne
Van Kerkhoven (Kaaitheater/dramaturgie), Annabelle Chambon, Claire Croizé, Alix Eynaudi, Gemma Higginbotham, Nikoleta Rafaelisova, Eveline
Van Bauwel (dans), Stefaan Quix (muziek), Serge
Grootaert, Simon Salaert, Bart Verhaegen (machinisten), Luc Schaltin (lichtontwerp), Shampoo
& Conditioner (kostuums). Productie: Margarita
Production voor stilllab. Coproductie: Kaaitheater,
Vooruit, Buda Kunstencentrum

27/08 | 20:00 | deSingel – rode zaal
€ 15/12 | Geen tekst

Foto: Ans Vroom

JAN (B)

Thierry

Regisseur Peter Seynaeve maakt met JAN voorstellingen
voor volwassenen met jongeren op scène. Na de bejubelde
producties As you like it en Je ne comprends pas, ging hij aan de
slag met vier jongeren en één professionele actrice.
Thierry is een intense en aangrijpende voorstelling over de
laatste dagen uit het leven van de 17-jarige Thierry. Na het
overlijden van zijn vader slaagt hij er niet in de draad van zijn
leven weer op te nemen. Terwijl de verhuis naar een andere
stad voor zijn moeder net de oplossing lijkt, maakt het voor
Thierry alles alleen maar ingewikkelder…
ik zou tot honderd willen tellen
tot honderd en er dan niet meer zijn

de
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JURY
Een kwetsbare en verontrustende productie over eenzaamheid en zelfdoding
bij jongeren. Thierry maakt indruk door
zijn inventiviteit en intensiteit en door de
hoogstpersoonlijke schriftuur van de maker. Peter Seynaeve beheerst de kunst van
de stilte tot in de puntjes. In een uitgepuurde dramaturgie laat hij zijn jonge acteurs
op verbazingwekkend niveau spelen.
PERS
Een pijnlijk harde, oorverdovend stille
voorstelling die zich als een strop rond de
keel snoert. (De Morgen, L. Laveyne)
Van/met: Peter Seynaeve (regie), Daan Appels,
Thomas Janssens, Hans Mortelmans, Leonard
Muylle, Isabelle Van Hecke (spel), Ans Vroom
(dramaturgie)

16+
Nabespreking op 28/08 met Ans Vroom door Kristof Jonckheere
(jurylid ’08) in Monty_ABN.

27, 28/08 | 20:30 | Monty | € 12/9
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Foto: Phile Deprez
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NTGent &
Wunderbaum

de keuze ‘07
‘08
selectie
(B/NL)

Tien Geboden – deel 1
Johan Simons herwerkt met Tien Geboden - deel 1 de TVreeks Dekalog van de Poolse cineast Kieslowski (Bleu, Blanc,
Rouge) tot een verrassend divers en bij momenten explosief
theaterstuk. Vervat in kleinmenselijke verhalen over de bewoners van een flatgebouw passeren de eerste vijf geboden
de revue. In hun zoektocht naar geluk botsen de personages
– net zoals de mensheid – met het leven en geluk van ‘de
ander’. Houden ze zich aan de goddelijk morele richtlijnen,
en zo neen, (wanneer) is dat een zonde? Een prangend vraagstuk over ratio en geloof, over goed en kwaad. Oordeel zelf.
De volgende vijf geboden zijn te zien in deel 2 vanaf
21/01/09.

JURY
Een van de opvallendste onder de opvallend vele producties rond religie en persoonlijke zoektochten van het afgelopen
seizoen. Meer dan anderen slaagt Simons
er in pregnante vragen helder te communiceren in een voorstelling die met graagte
uiteenlopende registers opentrekt.
PERS
Een voltreffer! (VRT, P. Arias)
naar Dekalog van K. Kieslowski en K. Piesiewicz
van/met: Johan Simons (regie), Koen Tachelet
(tekstbewerking), Jeroen Versteele (dramaturgie),
Walter Bart, Wine Dierickx, Els Dottermans,
Frank Focketyn, Matijs Jansen, Maartje Remmers,
Marleen Scholten, Oscar Van Rompay (spel), Bert
Neumann (scenografie), Dennis Diels (lichtontwerp), An De Mol (kostuums)
met dank aan de Münchner Kammerspiele

29/08 | 20:30 (!) | deSingel – rode zaal
€ 15/12

Foto: Koen Broos

Inne Goris / ZEVEN (B)
Droesem

Met Droesem is Inne Goris niet aan haar proefstuk toe. Eerder creëerde ze o.a. Drie Zusters, Pride&Prejudice, La petite
fille qui aimait trop les allumettes en De dood en het meisje; stuk
voor stuk sfeerrijke voorstellingen die een unieke plaats in
het theaterlandschap veroverden.
Droesem is een speelse, visuele solovoorstelling op de rand
van beeldende kunst, dans en theater, waarin de alom bekende sprookjes door de mangel worden gehaald.
Waarom zou een prinses moeten wachten op de prins van
haar dromen? Kan ze niet beter gokken op het witte paard?
Moet dat bos echt altijd zo donker en waarom zetten ze daar
in godsnaam geen pijltjes? Droesem gaat op zoek naar de restanten in de sprookjes, en geeft de hoofdrol aan de vergeten
prinsessen, heksen en dwergen.
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De jury is onder de indruk van de secuurheid en consequentie waarmee Inne Goris
zonder toegeven haar hoogst persoonlijke,
eigenzinnige parcours uittekent. Droesem
is een poëtische voorstelling die je uitdaagt
anders naar de stereotypen van sprookjes te
kijken. Een unieke ode aan de verbeelding!
PERS
Een ode aan de fantasie … een pareltje van
theatrale poëzie. (De Standaard, M. Bellon)
Van/met: Inne Goris (regie), Samantha van Wissen (spel), Eavesdropper (muziek), Catherine
Clayé (scenografie), Jan Staes (dramaturgie), Lieve
Meeussen (kostuums)

4+
Nabespreking om 15:00 met Inne Goris door Jur van der Lecq
(jurylid ’08) in de zwarte zaal van deSingel.

30/08 | 15:00, 17:00 | € 12/9
deSingel –zwarte zaal | Geen tekst

13

Foto: Joep Lennarts
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Theatergroep MAX (NL)

Het geheven vingertje

Regisseur en prijzenpakker Jetse Batelaan (o.a. Voorstelling
waarin hopelijk niets gebeurt, Boswachten) gaat in Het geheven
vingertje op zoek naar: wat is goed, wat is fout en wie bepaalt
dat? Met een absurd-komische toets tast Batelaan de grenzen van het toelaatbare af.
Pas op! Kijk me aan als ik tegen je praat! Ja, je hoort wel wat ik
zeg. Waarom? Daarom! Luisteren. Luisteren!!!
Het geheven vingertje is heerlijk brutaal theater waarin zowel
de kinderen als de volwassenen ‘het vingertje’ over zich krijgen. Maar weet de vinger wel waarheen het wijst?
Ook genomineerd voor de Gouden Krekel 2008, TF-1 en de
VSCD Mimeprijs 2008. Voilà.
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Wat is goed, wat niet en wie bepaalt dat?
De jeugdtheatervoorstelling Het geheven
vingertje poneert deze vragen op een unieke
wijze en haalt in één ruk door ook het eigen
medium door de mangel. Baldadig, verfrissend verrassend en intelligent tot op het
einde, voor kinderen én volwassenen. Wat
is goed? Dit is goed. Waarom? Daarom!
PERS
Zeldzaam goed, want een stuk als Het
geheven vingertje zie je niet vaak…. Een
hilarische kijk op gezag en verbod.
(NRC Handelsblad, I. Steenbergen)

Van: Jetse Batelaan. Met: Marien Jongewaard,
Tjebbe Roelofs, Bianca van der Schoot, Willemijn
Zevenhuijzen. Decor: Hester Jolink.

10+
Met na afloop van de voorstelling om 17:00 de grote goedfoutshow
in de serre van HETPALEIS.

30/08 | 17:00, 20:15
HETPALEIS
€ 12/9

Foto: Anna van Kooij

Dries Verhoeven /
Huis a/d werf (NL)
U bevindt zich hier
De jonge scenograaf/theatermaker Dries Verhoeven creëert
installaties en intieme ervaringsvoorstellingen waarin de toeschouwer centraal staat. Na de (festival)producties Hartstocht,
de grote beweging, uw koninkrijk kome en Sporenonderzoek,
maakt hij met U bevindt zich hier een voorstelling waarin het
publiek de werkelijkheid op een verwarrende, poëtische manier ervaart. Een gigantisch hotel doet dienst als setting. In
dat hotel krijgt elke toeschouwer zijn eigen kamer, waar hij
zich alleen en anoniem ophoudt. Totdat er zicht komt op de
andere mensen aan de andere kant van de muur...
U bevindt zich hier gaat over u, de anderen rondom u en de
behoefte aan kopjes suiker.
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Zeer intelligent gemaakt belevingstheater
dat tekent voor een van de mooiste beelden van het afgelopen seizoen. Een even
eenvoudige als heldere en monumentale
setting zorgt in combinatie met tekstfragmenten die op het moment zelf lijken samengesteld, voor een bijzonder beklijvende
ervaring.
PERS
Een nieuw hoogtepunt in het ervaringstheater (NRC Handelsblad, W. Takken)

Deze voorstelling kan jammer
genoeg niet hernomen worden
tijdens het festival.
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Foto: Hans Werlemann
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Hotel Modern (NL)

keuze UIT tf-1.nl

Rococo

Belgische première
Het Rotterdamse theatercollectief Hotel Modern werkt op een
heel typische manier: op het podium wordt een maquette gebouwd, waarin de spelers met vingercamera’s miniatuurscènes
filmen die dan op levensgroot scherm geprojecteerd worden.
Na twee voorstellingen over de wereldoorlogen (De Grote Oorlog
en Kamp), slaat Hotel Modern de levenslustige weg in: Rococo
gaat over seks, lust en nieuwsgierigheid. Met PVC-buizen,
broze rococobeeldjes en levende skeletten, levert Hotel Modern
een absurde, surrealistische live ‘animatiepornofilm’ af. Maar
dan één die over veel meer gaat dan seks.

NEDERLANDSE JURY
Onderzoekend, naïef èn heel geestig laten
ze hun scheppingsdrang botvieren op alle
voorwerpen die ze in de puinhoop terugvinden.
PERS
De Rotterdammers zetten absurdisme
in om de harde werkelijkheid te becommentariëren (…) Deze speelvoorstelling
staat in het teken van een verontrustend
onderzoek naar de menselijke natuur.
(Vrij Nederland, M. van der Jagt)

Van/met: Pauline Kalker, Arlène Hoornweg, Herman Helle (concept/spel), Arthur Sauer (muziek)
Kirsten Hutschemakers (vormgeving maskers),
Wim Groen (binnenwerk maskers), Barbara Witteveen (schuimobjecten)

22/08 | 20:00 | Bourlaschouwburg
€ 15/12 | Geen tekst

Foto: Stef Lernous

Abattoir Fermé (B)

Tourniquet

De winnaar van de Vlaamse Cultuurprijzen 2007 bouwt gestaag verder aan een eigenzinnig oeuvre waarin de grenzen
van het theater gretig worden afgetast. Een bijzondere beeldentaal en ongebreidelde fascinatie voor de donkere kant van
de menselijke natuur, kenmerken de beklemmend scherpe
voorstellingen van Abattoir Fermé.
Met het indringende Tourniquet zet regisseur Stef Lernous
- na Moe maar op en dolend en Tinseltown - zijn zoektocht
naar tekstloos en filmisch theater met verve verder. Tourniquet suggereert de geschiedenis en contouren van een huis
en zijn drie geesten. Dode grond, gebarsten vloer, muren als
door een ziekte aangetast.

Nabespreking na de voorstelling van 28/08 met Stef Lernous in de
zwarte zaal van deSingel.

keuze UIT tf-1.nl
NEDERLANDSE JURY
Het publiek krijgt een intense hoogmis
voorgeschoteld van wat theater anno 2008
kan zijn. Een ritueel waarbij je te gast bent
en geïntrigeerd naar moet blijven kijken.
PERS
Een hypnotiserende ervaring (…) De acteurs spreken geen woord, maar het is de
toeschouwer die woordeloos achterblijft.
(De Standaard, M. Cloostermans)
Van/met: Stef Lernous (regie), Ragna Aurich, Joost
Vandecasteele, Chiel Van Berkel (spel), Kreng
(soundtrack), Leo Denijs (decor), Marga Sanders
(kostuums) e.a.

28, 29/08 | 20:00
deSingel - zwarte zaal
€ 15/12 | Geen tekst
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Foto: Pieter Boersma
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Laura van Dolron (NL)

Laatste Nachtmerrie

De Nederlandse theatermaakster Laura van Dolron maakt
lichtvoetige voorstellingen waarin de grote filosofische thema’s niet geschuwd worden. Oprecht, in your face en met veel
humor zet ze haar publiek telkens op het verkeerde been. Na
Lieg ik soms en Walden Revisited is Laatste Nachtmerrie haar
derde voorstelling in de reeks Stand-up Philosophy.
Laatste Nachtmerrie is gebaseerd op de bloedstollende en
controversiële documentaire The Power of Nightmares, waarin
maker A. Curtis op komische wijze de ‘nobele’ leugens van
politici analyseert. Een zoektocht naar de waarheid achter de
waarheid, naar de illusie achter de illusie.
Van Dolron trekt ten strijde tegen de groten der aarde.

Met na afloop van de voorstelling op 29/08 een nabespreking met
Laura van Dolron in Monty_ABN.

keuze UIT tf-1.nl
NEDERLANDSE JURY
Een originele, uitdagende voorstelling die
de kritische zin op scherp stelt.
PERS
Deze speelvoorstelling staat in het
teken van een verontrustend onderzoek naar de menselijke natuur.
(Vrij Nederland, M. van der Jagt)
Van/met: Laura van Dolron (regie & tekst), Dion
Vincken, Wouter de Jong, Laura van Dolron (spel)

29, 30/08 | 20:30 | Monty
€ 15/12

deSingel - festivalcentrum

deSingel – blauwe zaal
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Parallelprogramma ‘08

Van theater naar museum
naar opera naar
openluchttentoonstelling
naar concertzaal.

We komen elkaar ook overal tegen.

jgfejfikZlcklli

Het Theaterfestival 2008
Het Theaterfestival is meer dan het tonen van voorstellingen alleen. In het parallelprogramma trekken
we uw en onze ogen open. We verruimen de blik
door tegelijk in en uit te zoomen, om het landschap
scherper te zien en (proberen) te begrijpen.
We reflecteren over hete hangijzers, sluimerende ontwikkelingen en actuele thema’s. We blikken terug op
het verleden om met een rijkere bagage naar de toekomst te kijken. We brengen makers bij publiek en
puliek bij makers, soms voor of na een voorstelling,
soms bij een heerlijke maaltijd met een glas wijn. We
presenteren amateurvoorstellingen die u moet gezien
hebben.
We injecteren het festival ook met jong bloed: studenten scenografie van PoPoK ontwierpen het festivalcentrum in deSingel, het internettijdschrift Urbanmag scherpt jonge pennen voor de dagkrant en
Studio Villanella geeft jonge makers de kans om te
tonen wat ze in hun mars hebben. Daarnaast loopt er
ook een summerschool toneelschrijven, kunstkritiek
en dramaturgie, begeleid door professionelen uit het
veld (i.s.m. VTi, Villanella en Schrijverspodium).

parallelprogramma ‘08
4
5
6
9

10
12
13

Keuze uit Landjuweel
– Tejaterbende Oeps ! De Jossen
Keuze uit Landjuweel
– Toneelatelier Aalst Fred
Studio Villanella
Toneelstof II Sympathy for the Seventies?
Sonnettenpresentatie van
Wim Van Gansbeke
De salons, een pittig aperitief
Droom van een zomernacht
Infosessie Kunstendecreet
Festival(centrum)

Praktisch
14
15
16
17

Plan en locaties
Bestelformulier
Info & tickets
Agenda

De aftrap van het festival is traditiegetrouw de State of
the Union. De staat van het podiumkunstenlandschap
wordt dit jaar opgemaakt door Sidi Larbi Cherkaoui,
danser en choreograaf en deel van de artistieke kern
van Het Toneelhuis. Minder traditioneel is de vorm
waarin dat zal gebeuren: geen klassieke tekst dit jaar,
maar een statement in performancevorm.

Sidi Larbi Cherkaoui

© Koen Broos

State of the Union door Sidi Larbi Cherkaoui
22/08 | 18:00 | gratis | deSingel – blauwe zaal

Het Theaterfestival nodigt uit… amateurtheater uit het ‘Landjuweelfestival’

Foto: Christophe Ketels/Compagnie Gagarine
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Tejaterbende Oeps!
De Jossen
Tom Lanoye schreef De Jossen oorspronkelijk voor Olympique Dramatique. De Jossen zijn aandoenlijke wezens, die
verdacht veel lijken op 'echte' mensen, met 'echte' menselijke
problemen en mensenplezier. De Jossen zoeken een weg en
een plaats in de complexe wereld en vinden - net als wij - in
deze chaos, andere Jossen op hun pad. Samen hebben ze een
wereld gecreëerd waarin vriendschap centraal staat: hun Josdom.
De Jossen zijn trots op hun Josdom. Ze wijden er liederen
aan. Standbeelden. Triomfbogen. Parades. En niemand kan
het bestaan zo eren met een rondedans als de Jossen.
Tot op een mooie dag. Jos, één van de Jossen, wil ontsnappen.
Gedaan, hij stopt ermee. Genoeg. Basta. Hij wil het aftrappen. Met deze mededeling kerft hij een diepe snee in het hart
van iedere Jos en geeft hen nog eens een slag in hun gelaat.
Is dat vriendschap? Hun Josdom davert op zijn grondvesten, maar ze vechten. Jossen laten zich niet zomaar doen. Ze
vechten voor elkaar, want dat is het enige wat hen op de been
houdt. Hun vriendschap. Hun Josdom. Wordt het de val of
de revival der samenhorigheid?

Het Landjuweel is de meest prestigieuze
prijs voor het amateurtheater in Vlaanderen. Zeven voorstellingen werden getoond
tijdens het Landjuweelfestival. De Jossen
van Tejaterbende Oeps! uit Olen was er
te zien.

Van/met: Tom Lanoye (tekst), Stijn van de Wiel
(regie), Dries De Smedt, Michai Geyzen, Jef
Haverans, Severien Helsen, Katleen Vansant, Jef
Vervoort, Lotte Theuwis, Dominic Decnodder,
Tine De Laet, Dieter Deceuninck (spel), Kris
Lenders (productie)

24, 25/08 | 20:30
Monty
€ 12 / 9

Het Theaterfestival nodigt uit… amateurtheater uit het ‘Landjuweelfestival’

Foto: Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

Toneelatelier Aalst
Fred
Fred schetst hoe mensen elkaar binnen vier muren begluren,
belagen, bedreigen, bekampen om territorium. Vanuit een
schreeuw om begrip en een schrijnende nood aan warmte.
Fred is een reflectie op en over onze dagelijkse nonsensdialogen, die ondanks hun ondraaglijke holheid de menselijke
existentie vertolken.
Uit het juryverslag van het Landjuweel:
“De leden van de jury zijn unaniem… Een regie die getuigt
van vakmanschap (de hele gedurfde aanpak, concept en
enscenering), inzicht (karaktertekening), doorzicht (grote
consequentie in de opbouw), creativiteit en inventiviteit.
Zeer integer, consequent en authentiek spel, zeer functionele techniek, zeer efficiënte scenografie…”

Elk jaar wordt het Landjuweel uitgereikt
aan de beste amateurvoorstelling. Dit jaar
kaapte Toneelatelier Aalst met de voorstelling Fred deze prijs weg. In 2006 was van
dezelfde groep ook De Aft te zien op Het
Theaterfestival.

Van/met: Colette Notenboom (regie), Toneelgroep
Carver (tekst), Steven De Leeneer, Lies Geldhof,
Marie-Rose Van Der Sypt (spel)

28, 29/08 | 20:00
deSingel – kleine zaal
€ 12 / 9
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Het Theaterfestival nodigt uit...

STUDIO VILLANELLA Editie 4 - 2008 @ deSingel
Studio Villanella is aan zijn vierde editie toe. De
samenwerking met Het Theaterfestival wordt
nog verder uitgebouwd. Parallel aan de officiële
selectie programmeren ze jonge projecten van
jonge makers. Invités, onder meer uit de nieuwe
werkplaats detheatermaker, eigen producties en
talent uit Kunstbende De Luxe.

6

Studio Villanella wil dit jaar ook een lopend
festival zijn, waar je kunt binnenwandelen, iets
drinken, een voorstelling of installatie bekijken
en blijven hangen. Tijdens Studio Villanella herbergt de koele façade van deSingel een bruisende
binnentuin met café, allerhande kunstinstallaties
en optredens. Jonas Leemans, Arne Leurentop,
Katrin Lohman, Liesa Van Der Aa en Sam Wauters (toptalent uit Studio Herman Teirlinck) vergasten u op steeds feestelijkere avonden.
Vanuit een open studio in het festivalcentrum
brengt Radio Angelo op zijn beurt muziek, interviews en hot news over de wereld van het theater
en de wereld daarbuiten. Na het einde van de
voorstellingen legt DJ Angelo ook wel eens een
dansschijf op. Telkens vanaf 17u.

Te Reserveren

zie!duif – Stockholm
Een ironische theatervoorstelling over een praatsessie binnen een zelfhulpgroep. Over acht jonge
vrouwen die willen begrijpen en begrepen worden, zonder oordelen en vooringenomenheid.
24, 25, 29, 30/08 | 20:00 | € 7 / 5
deSingel – vertrek onthaal festivalcentrum

Filosofisch Salon – Designing God
Zaterdags filosoferen met een hapje en een
drankje erbij. Naar aanleiding van de voorstelling
Tien Geboden programmeert Villanella een Filosofisch Salon over kunst en religie. Hoe verhoudt
kunst zich ten opzichte van geloof, is religie inspirerend en hoe geef je concreet vorm aan God
en het goddelijke? In het panel Collectief Wunderbaum, theatermaker Wayn Traub en professor, antropoloog, moraalfilosoof en halftijds indiaan Rik Pinxten.
De middag wordt ingeleid door de luisterwandeling Design God van theatergroep Space. Naast
deze voorstelling en een goed gesprek wordt u
bovendien een smakelijk brunchbuffet aangeboden!
30/08 | 12:00 - 15:00 | € 7 / 5
deSingel - festivalcentrum

Space (NL) – Design God
40 minuten durende luisterwandeling in de nabijheid van deSingel. Samen met het publiek
zoekt Space naar een eigen manier van religieus ervaren. Wat is werkelijk en wat is verzonnen? Is het mogelijk om geloof los te zien van
maatschappij en politiek en terug te keren naar
een zuiver beleven? Experts met uiteenlopende
levensvisies staan Space bij in dit uniek staaltje
ervaringstheater.

Cie Moelans-Schwarzer
– Bordstein Runter

24, 25, 29/08 om 14:00 & 16:00, 30/08 om 16:00
deSingel - vertrek onthaal festivalcentrum
€7/5

Tickets: www.desingel.be

Een dansvoorstelling over de nachtkant van de
mens. Dit jonge Duitse collectief vond zijn oorsprong in de dansopleiding aan de Hochschüle
für Musik in Keulen en telt vandaag vijf dansers
uit verschillende landen.
24, 25/08 | 20:00 | € 7 / 5 | deSingel – zwarte zaal

Live

Doorlopend

Live op 24, 25, 29, 30/08
19:00-20:00 & 21:00-22:00

Susan Banafti – T-Girls

gratis | geen reservatie
deSingel - vertrek onthaal festivalcentrum

Tuning People – Worm

Muziektheater met een experimenteel instrumentarium in de vorm van een worm. Het
splitsen van de worm levert telkens nieuwe
scènebeelden op. Een blik op het derde project van geluidscollectief Tuning People, na
beweging en drama is nu ritme aan de beurt.
Kifkif – La Cité du bonheur

Energiek (f )luisterspel met drie jonge vrouwen in een laboratorium vol mislukte experimenten en gevaarlijke ideeën.
Wolff – State of the wolff

Theater met voorliefde voor het ondergrondse en het absurde. Het eigenwijze collectief
Wolff nodigt de toeschouwer uit tot een input van de eigen fantasie.

Live op 29, 30/08
19:00-20:00 & 21:00-22:00

van 23 tot en met 30/08 |12:00 tot 22:00 | gratis |
deSingel - festivalcentrum

Een indringende reeks portretten over het dubbelleven van travestieten, transseksuelen en
transgenders.
Inne Haine [Angelus Novus] – Het leven is
niet altijd makkelijk

Een beeldverhaal over succes, identiteitscrisissen
en psychopathische trekjes.
Thomas Verstraeten – I created an army and
I…slept with it/destroyed it/loved it

Broodkunstenaar Thomas Verstraeten bouwt
aan een nieuw broodproject: een guerrillaleger
dat de stad zal intrekken.
Lijmstift – Voor zover ik weet

Videoportret over 2 innemende mensen die het
hele jaar door op een camping verblijven.
Kunstbende Wildcards

Villanella’s selectie uit verschillende disciplines
van de jongste Kunstbendefinale.
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Wietske Van Gils – Bolderplaats

Een installatie met komische verhalen uit het
fictieve en non-fictieve dierenrijk.
Kathleen Vinck – Splits

Een installatie rond de herinneringen en hoe
die een eigen leven gaan leiden.
Lotte Heijtenis – Albatros

’Er was eens een man die stenen hieuw uit
de rots. Zijn arbeid was zeer zwaar, en hij
arbeidde veel, doch zijn loon was gering en
tevreden was hij niet’.
Een performance geïnspireerd op De Japanse
steenhouwer van Multatuli.

Het Zesde Bedrijf op 29/08 | 22:00
Het Zesde Bedrijf – Dinsdag op vrijdag

Het Zesde Bedrijf leest nieuw en ongepubliceerd werk van onder andere Janne Desmet,
Joke De Baere en Jeroen Perceval.

Foto: Sven van Baarle

Meer info: www.studiovillanella.be
Betalende tickets (Space – zie!duif – Filosofisch
Salon - Cie Moelans-Schwarzer): www.desingel.be
Geen reservaties en gratis toegang voor Live en
doorlopende installaties/tentoonstellingen
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Het Theaterfestival nodigt uit...

TONEELSTOF II – Sympathy for the Seventies?
Na een flinke opfrisbeurt van het theaterleven uit de jaren
zestig graaft Thersites (Vereniging van Vlaamse Podiumcritici) het beeldgeheugen van de jaren zeventig op. Uit
de kelders van het VRT-archief kwamen tevoorschijn:
levendig groepstheater met de vuist omhoog, capriolen van
in Mistero Buffo tot bij Vuile Mong, nieuw jeugdtoneel in
kinderschoenen, stil absurdisme à la façon de Radeis...

Van/met: Dimitri Duquennoy (regie), Wim De
Wulf, Jokke Schreurs, Nils De Caster, Yves Meersschaert (muziek), Sven Speybrouck (presentatie),
Thersites vzw (organisatie)…

Toneelstof II – Sympathy for the Seventies? toont nooit
eerder geziene beeldfragmenten uit een tijd waarin oude
hiërarchieën sneuvelden en theater groepswerk werd, de
gewone man op scène voor het eerst een hoofdrol kreeg en
Vlaanderen zich graag liet bevruchten door het buitenland.
Eva Bal, Charles Cornette, Herman Gilis, Hilde Uitterlinden, Pat Van Hemelrijck en Marianne Van Kerkhoven
waren er toen bij, herbekijken de beelden en toetsen ze aan
hun verhaal. Met live interventie van Warre Borgmans en
vrienden.
Wat waren de jaren zeventig, wat waren ze niet?
Toneelstof staat voor een meerjarig onderzoek naar het
visuele geheugen van het Vlaamse theater, met een dvd, een
publicatie en een live-avond als tastbaar resultaat. Dvd en
boek worden op de Toneelstof-avond samen te koop aangeboden, zijn achteraf te bestellen via toneelstof@gmail.com,
via een inschrijvingsformulier op www.toneelstof.be of af te
halen in de boekhandel in het festivalcentrum.

Foto: Mistero Buffo, Internationale Nieuwe Scène,
1972 (archief INS)

26/08 | 20:15
HETPALEIS - grote zaal
€7/5

VLAAMS THEATER INSTITUUT

Sonnettenpresentatie Wim Van Gansbeke
Met de steun van de
Vlaamse Overheid

Op 16 februari 2008 overleed theatercriticus Wim Van
Gansbeke, amper 10 dagen nadat hij met vrienden en collega’s zijn 70ste verjaardag vierde.
Tijdens Het Theaterfestival wordt de dichtbundel God is
een constructiefout van Wim Van Gansbeke gepresenteerd.
Hij heeft de uitgave met 23 sonnetten en 9 verklaringen zelf
voorbereid.
U kan gratis de sonnettenpresentatie bijwonen in
HETPALEIS, voorafgaand aan Toneelstof II.

26/08 | 18:00 | HETPALEIS
gratis inschrijven via
salons@theaterfestival.be
De dichtbundel God is een constructiefout is ook te koop in de festivalboekhandel vanaf 26/08.
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Het Theaterfestival organiseert...

De salons, een pittig aperitief

10
Beeld: Christophe Engels & Karolien De Schepper (PoPoK)

Tijdens de laatste vijf dagen van het festival
doen we er nog een schep bovenop, met telkens
om 17:30 een salon in ons festivalcentrum. De
toegang is gratis. Na afloop heeft u de tijd om
nog iets te eten en vervolgens een voorstelling
mee te pikken.
Het recept voor de salons: een interessant/
relevant/actueel thema, een uitdagende
voorzettekst, een panel met vele stemmen, een
moderator die de discussie in goede banen moet
leiden,… en u!
Het aantal plaatsen is beperkt. Om zeker te zijn
stuurt u dus gewoon een mailtje naar
salons@theaterfestival.be met de vermelding
voor welk salon u inschrijft en met hoeveel
personen. U kan ook telefonisch reserveren op
het nummer +32 (0)3 241 19 53.

Op het menu:

Salon 1:

Gelijke kansen in een podiumkunstenloopbaan (i.s.m. Gynaika)
Gelijke kansen in de podiumkunsten. Uiteraard zijn we daar voorstander van. Maar! Zijn
de clichés over de kansen van jonge makers,
vrouwelijke regisseurs, oudere acteurs/actrices,
allochtonen,…wel waar? Vanwaar komen ze?
Waarop zijn ze gebaseerd? En hoe gaat het
beleid ermee om? Of zijn er helemaal niet zoveel problemen als we wel denken? En waarom
denken we dat dan?
Met o.a.: Chokri Ben Chikha (theatermaker),
Lieve Moeremans (4Hoog), ...

26/08 | 17:30 | gratis
deSingel – salon festivalcentrum

Salon 2: Dans
Wat is de positie van dans vandaag binnen de
(podium)kunsten? Welke plek krijgt dans in een
theaterfestival? Wat zijn de pijnpunten in het
dansbeleid? Rudi Laermans schrijft een voorzettekst, onze panelleden hebben ongetwijfeld
ongezouten meningen. En misschien heeft u
ook wel iets te zeggen?
Met o.a.: Rudi Laermans, Barbara Raes (kunstencentrum BUDA),
Jan Goossens (KVS),…

27/08 | 17:30 | gratis
deSingel – salon festivalcentrum

Salon 3: Kunstkritiek

(i.s.m VTi)

De kunstkritiek is duidelijk in beweging, en
critici schuiven (al dan niet gedwee) mee. Wat
is de positie van kunstcritici en hun teksten?
Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende evoluties die aan de gang zijn in kranten,
tijdschriften (Etcetera, Rekto:verso) en nieuwe
paddestoelen als Corpus Kunstkritiek of de internettijdschriften? Een debat over de noodzaak
en de toekomst van kunstkritiek.
Met: Klaas Tindemans (dramaturg), Wouter Hillaert (recensent),
Johan Reyniers (Etcetera), Daphne Richter (recensent), Karlien
Vanhoonacker (recensent - jury ‘08)

28/08 | 17:30 | gratis
deSingel – salon festivalcentrum

Salon 4: Scenografie

(i.s.m. PoPoK)

Wat is de rol van scenografie/scenografen in de
hedendaagse podiumkunsten? In hoeverre kunnen we nog over scenografie spreken? Moeten
we het niet over beeldtaal hebben? Waar liggen
de grenzen van de definities en hoe vertaalt
zich dat naar de praktijk? En wat is de positie
van de opleiding scenografie in dit plaatje? Een
vooronderzoek bij verschillende gezelschappen
moet, samen met een voorzettekst van Elke Van
Campenhout, de discussie voeden.
Met o.a.: Dries Verhoeven (theatermaker), Elke Van Campenhout
(coördinator APT), Niek Kortekaas (scenograaf ),…

29/08 | 17:30 | gratis
deSingel – salon festivalcentrum

Attitudes passionnelles: extase (1878). In: Iconographie photographique de
la Salpêtrière, Paris 1877-1878, Museum Dr. Guislain Gent

Salon 5: Het Spel van de Waanzin
In het najaar opent in het Gentse museum Dr.
Guislain de tentoonstelling Het Spel van de
Waanzin, over de fascinerende raakvlakken tussen theater, film en waanzin. Thomas Crombez
bracht zopas zijn boek rond het antitheater van
Artaud uit. Met een heel arsenaal aan boeken
en beeldmateriaal gaan curator Patrick Allegaert
en Thomas Crombez in gesprek over theater en
film, waanzin en transgressies, gekke genieën en
geniale gekken.
Met: Thomas Crombez en Patrick Allegaert

30/08 | 17:30 | gratis
deSingel – salon festivalcentrum
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Droom van een zomernacht
Schuif mee aan tafel bij een van onze gasten en beleef samen met hen een Droom van een zomernacht. Twee avonden, twee gasten, telkens met hun ideale interviewer, hun beste fragementen, de
lekkerste spijs en drank…
Tijdens Droom van een zomernacht worden beeld, geluids –en tekstfragmenten als stapstenen gebruikt om de wereld van een centrale gast te verkennen. En de duur speelt nu eens geen rol!
De plaatsen zijn beperkt, dus tijdig reserveren is aangewezen.

Arne Sierens (Compagnie Cecilia)
Theatermaker Arne Sierens (zie ook pagina
4 – Altijd Prijs van de Keuze ‘08) vertelt graag
en veel. Zeker in het bijzijn van ‘Minister
van Staat’ Jos Geysels. Zij schuiven maar al
te graag hun benen onder de tafel voor een
Droom van een zomernacht. Met filmfragmenten en andere vondsten houden zij het publiek
een hele avond (en nacht?) in de ban.
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28/08 | 19:00
€ 20 / 17 (drank en maaltijd inbegrepen!)
deSingel – vertrek onthaal festivalcentrum
vooraf reserveren is verplicht

Foto: Kurt Van der Elst

Peter Seynaeve (JAN)
Acteur en theatermaker Peter Seynaeve maakte
dit seizoen met zijn groep JAN de indrukwekkende voorstelling Thierry (zie pagina 11 van de
Keuze ‘08).
Voor hem is zijn Droom van een zomernacht
duidelijk: veel film, veel muziek, veel ambiance
en… veel feest. Ideaal om zo de wereld van
Peter Seynaeve te leren kennen.
30/08 | 19:00
€ 20 / 17 (drank en maaltijd inbegrepen!)
deSingel - vertrek onthaal festivalcentrum
vooraf reserveren is verplicht

Foto: Stephan Vanfleteren

Het Theaterfestival nodigt uit...

Infosessie Kunstendecreet:
‘Hoe een subsidie aanvragen?’…
Het ontwerp van ‘decreet houdende wijziging
van het Kunstendecreet’ werd besproken en
goedgekeurd in de plenaire vergadering van het
Vlaams Parlement. Dit ontwerp voorziet onder
meer dat de aanvragen voor subsidiëring voor
het geheel van de werking (dus zowel twee- als
vierjarige) vanaf 2010 uitzonderlijk voor een
periode van drie jaar zullen worden toegekend.
Alle dossiers moeten ingediend worden tegen
01/10.
Op maandag 25/08 om 17:30 organiseert het
VTi in samenwerking met het agentschap
Kunsten en Erfgoed, team podiumkunsten en
Het Theaterfestival, een infosessie voor ‘jonge’
podiumkunstenorganisaties om toelichting te
geven bij het nieuwe aanvraagformulier voor
meerjarige structurele subsidie vanaf 2010. De
sessie is praktisch van aard. Bedoeling is om
deelnemers de kans te bieden concrete vragen te
stellen met betrekking tot de nieuwe procedure.

Lectuur van het aanvraagformulier vooraf is aan
te bevelen (formulier te bekomen via www.cjsm.
vlaanderen.be/cultuur/kunsten/kunstendecreet) .
Vragen over de procedure om een aanvraag voor
een projectsubsidie 2009 in te dienen (deadline
op 15/09) zullen eveneens beantwoord worden.
De sessie duurt ongeveer 90 minuten en er is
plaats voor maximum 30 mensen. Na afloop
kan u het nuttige aan het aangename koppelen
en nog een voorstelling uit het programma van
Het Theaterfestival meepikken. Tickets voor de
voorstellingen kan u bestellen via
www.desingel.be.
25/08 | 17:30 | gratis
deSingel – salon festivalcentrum
inschrijven voor 21/08 via communicatie@vti.be
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Festival(centrum)

Beeld: Christophe Engels & Karolien De Schepper (PoPoK)

HART = festivalcentrum in de binnentuin
van deSingel, open vanaf 12 :00 met bar, DJ’s,
feestjes,…
ETEN = middagbuffet van 12:00 – 14:00 &
avondbuffet van 18:00 – 20:00 in het festivalcentrum…
SHOP = ramsjboekhandel in het festivalcentrum voor unieke koopjes van 17:00 – 21:00…
CHILL-OUT = in Monty_ABN, leeshoek met

States of the Union, juryrapporten, fragmenten
en foto’s over en van Het Theaterfestival, open
voor en na de voorstellingen…
NIEUWS = dagkrant met laatste nieuws, info,
interviews, kritische blikken, …
INFO = onthaal aan de ingang van deSingel,
open vanaf 12:00. Wegwijs tijdens het festival…

Plan en locaties
R1

P+R

5
ITALIELEI

3
MEIR

FRANKRIJKLEI

4
ANTWERPEN
CENTRAAL

E34

E313

BRITSELEI

Borgerhout

AMERIKALEI
MECHELSE
STEENWEG

2
P+R

R1
ANTWERPEN
BERCHEM

Berchem

1

E19
A12

1 deSingel
– rode zaal / zwarte zaal / kleine zaal /
festivalcentrum / salon / onthaal
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

2 Monty & Monty_ABN

Montignystraat 3, 2018 Antwerpen

Info & tickets: +32 (0)3 248 28 28
Bespreekbureau:

deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
www.desingel.be
www.theaterfestival.be

3 Bourlaschouwburg

Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen

4 HETPALEIS

Theaterplein, 2000 Antwerpen

5 Locatie ‘Win een Auto’

Renault garage, Tunnelplaats 3-5, Italiëlei, 2000 Antwerpen

Bestelformulier
Kaarten bestelt u bij voorkeur via
www.desingel.be of www.theaterfestival.be,
maar het kan ook via dit formulier.
U kan via deze weg bestellen voor alle betalende
voorstellingen (Keuze ’08, Droom van een
Voorstelling

Datum

zomernacht, Toneelstof, Landjuweel en Studio
Villanella).
Reservaties voor de salons (gratis) kunnen via
salons@theaterfestival.be of telefonisch op
+ 32 (0)3 241 19 53
Uur

Categorie
Basisprijs

-25

Aantal

Uw prijs

Totaal

+65

Totaal

Uw gegevens
Dhr

Mevr

15
Dhr & Mevr

Voornaam en naam __________________________________________________________
Straat, nr., busnr: _______________________________________________________________________________
Postcode: ________________ Woonplaats: ______________________________________
Tel. privé: ____________________ Tel. werk: ________________________ GSM: ______________________
E-mail: _____________________________________________________ Geboortejaar: ___________________

Betaalwijze
Via overschrijving op rekening 068-2142144-23 (met vermelding van naam besteller / voorstellingen)
Via overschrijving vanuit het buitenland op IBAN BE 92 0682 1421 4423 BIC GKCCBEBB
(met vermelding van naam besteller / voorstellingen)
Visa / eurocard. Nummer creditcard: _________________________________ CSV code*: _____________
Vervaldatum creditcard: _______________ Naam kaarthouder: __________________________________
Handtekening kaarthouder:

Onbetaalde reserveringen vervallen om 19:00 op de laatste werkdag voor de voorstelling.
Betaling vanuit het buitenland gebeurt het makkelijkst met een creditcard.
Deze bestelbon opsturen naar deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
of per fax naar +32 (0)3 248 28 00
* De CSV code bestaat uit de 3 laatste cijfers van de code die u op de achterzijde van uw kredietkaart vindt. Deze wordt gebruikt om eventuele fraude te voorkomen.

Info & tickets
Ticketprijzen zoals vermeld: basisprijs / reductieprijs ( -25/65+)

Online

via www.desingel.be of www.theaterfestival.be
- 24/24 uur - u betaalt met Visa- of
Eurocard - u ontvangt uw tickets
thuis in de bus of haalt ze af vanaf
1 uur vóór aanvang in de speelplek
waar de voorstelling plaatsvindt.

Telefonisch /
Bespreekbureau

+32 (0)3 248 28 28 of u komt langs
bij het bespreekbureau van deSingel,
Desguinlei 25, B-2018 Antwerpen

- ma > vr 10 > 19 uur & za 16 >
19 uur
- zomer 2008 > 09/06 > 10/08 van
ma > vr 10 > 16 uur
Onbetaalde reserveringen vervallen
om 19 uur op de laatste werkdag
voor de voorstelling.

U betaalt

- met Visa- of Eurocard met vermelding van nummer, vervaldatum
van uw creditcard en naam van de
kaarthouder.
- via overschrijving op rekening
068-2142144-23 met vermelding
naam besteller en voorstellingen
waarvoor u schriftelijk of telefonisch
reserveerde.

- via overschrijving uit het buitenland op het rekeningnummer
IBAN BE 92 0682 1421 4423 BIC
GKCCBEBB
Aan het bespreekbureau
- kan u met contant geld betalen.
- tot een kwartier vóór aanvang
kan u Mister Cash, Bancontact of
Maestro gebruiken.

Wachtlijst

Voor de uitverkochte voorstellingen
worden wachtlijsten aangelegd.
(zie ook http://www.desingel.be/
tickets-waitinglists.orb)
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detheatermaker

GYNAIKA

Colofon
Festivalleiding & jurycoördinatie:
Don Verboven
Productie:
Joke Vangheluwe & Lana Willems
Juryleden Het Theaterfestival:
Kristof Jonckheere (artistiek coördinator
kunstencentrum BUDA), Jur van der Lecq
(acteur & regisseur), Karlien Vanhoonacker
(journaliste cultuur VRT, Thersites vzw)
Juryleden TF-1 Nederland:
Raoul Heertje, Bart van Mossel, Wouter
Hillaert, Piet Menu, Maaike Bleeker,
Daphne Richter, Jörgen Tjon a Fong
Realisatie:
De medewerkers van deSingel, Monty,

HETPALEIS, Het Toneelhuis, ism.
Villanella, Thersites vzw, Open Doek,
Vlaams -Nederlands huis deBuren,
Vlaams Theater instituut, Kaaitheater,
Schrijverspodium, De Brakke Grond,
Garage Renault…
Stage:
Tine Debaere & Bart Magnus
Bestuurders :
René Adams, Jerry Aerts, Myriam De
Clopper, Guy Gypens, Peter Maenhout,
Johan Reyniers, Ann Olaerts, Piere Van
Diest, Hugo Vanden Driessche
Artistieke denktank: Bestuurders &
Karlien Meganck, Marianne Van
Kerkhoven, Katleen Van Langendonck
Vormgeving & Website:
Thomas Laureyssens (Toyfoo), Wouter Van

den Bosch en Tanguy Coenen (Dough)
Coverfoto: Filip Vanzieleghem
Druk: Arte-Print, Brussel
Vormgeving festivalcentrum ’08:
PoPoK (Christophe Engels & Karolien De
Schepper) i.s.m. Gert Audenaert
Uitvoering festivalcentrum ’08:
deSingel
Catering: Vincent Goedemé
Redactie teksten: Evelyne Six
Redactie Juryrapport: Julie Rodeyns
Dagkrant: Urbanmag
Structurele partners:
Kaaitheater, deSingel, Vlaams Theater
instituut, Vlaams huis deBuren
Nederlandse partners:
TF-1, De Brakke Grond

14:00

15:00

p.13

16:00

17:30

HETPALEIS p.14

Droesem

18:00

18:30

HETPALEIS

Salon: Het Spel
van de Waanzin

p.11

19:00

19:15

p.14

20:00

20:15

20:30

HETPALEIS

20:45

p.14

21:00

Het geheven vingertje

Monty

Laatste Nachtmerrie

21:15

p.18

p.7

p.7

22:00

22:30

deSingel - festivalcentrum

deSingel – vertrek onthaal festivalcentrum

Live: Worm / La Cité du bonheur / State of the wolff
deSingel - vertrek onthaal festivalcentrum

Live: Bolderplaats / Splits / Albatros
deSingel - vertrek onthaal festivalcentrum

Stockholm
deSingel
- vertrek onthaal
festivalcentrum

p.6

Droom van een zomernacht: Peter Seynaeve

Radio Angelo vanaf 17:00

deSingel
– salon festivalcentrum

p.13

deSingel
– zwarte zaal

p.13

(nabespreking
Het geheven vingertje)

Het geheven
vingertje
De grote goedfoutshow

17:00

Zaterdag 30 augustus
12:00

deSingel
– zwarte zaal

Droesem

deSingel – zwarte zaal

Design God

Nabespreking Droesem

Filosoﬁsch salon:
Designing God
deSingel
p.6
– salon festivalcentrum

p.6

deSingel
- vertrek onthaal
festivalcentrum

Doorlopend (Studio Villanella) vanaf 12:00

De Keuze ‘08
Parallelprogramma ‘08
Niet overlappende blokken zijn te combineren. Let op
voor de duur van verplaatsingen in Antwerpen.
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Salon:
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deSingel - festivalcentrum
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p.6-7

deSingel
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Dinsdag op vrijdag

Monty_ABN

p.18 Nabespreking
Laatste Nachtmerrie

deSingel – rode zaal

p.17

21:15

Tien Geboden – deel 1
Laatste Nachtmerrie

p.6

deSingel – kleine zaal p.5

Tourniquet

Fred

Stockholm
deSingel
- vertrek onthaal
festivalcentrum

Live: Worm / La Cité du bonheur / State of the wolff
deSingel - vertrek onthaal festivalcentrum

Live: Bolderplaats / Splits / Albatros
deSingel - vertrek onthaal festivalcentrum

Radio Angelo vanaf 17:00

17:30

p.11
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Renault garage
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Thierry
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Win een Auto
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20:45

Thierry

20:30

Monty

deSingel – zwarte zaal

Thierry

deSingel – kleine zaal p.5

Radio Angelo vanaf 17:00

Droom van een zomernacht: Arne Sierens

Fred

Tourniquet

20:00

Radio Angelo vanaf 17:00

19:00

Woensdag 27 augustus
17:00

Salon: Dans
deSingel – salon festivalcentrum

Doorlopend (Studio Villanella) vanaf 12:00

17:00

p.11

Donderdag 28 augustus

Salon: Kunstkritiek

deSingel – salon festivalcentrum

Doorlopend (Studio Villanella) vanaf 12:00
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p.6-7

22:45
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p.6-7
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p.6
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Infosessie
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p.9

22:15

22:30

22:30

deSingel - festivalcentrum

22:00

HETPALEIS

Renault garage

21:30

p.7

Renault garage

21:30

p.4

Win een auto

Bourlaschouwburg

20:30

MAYBE FOREVER
Altijd Prijs

20:45

21:15

Live: Worm / La Cité du bonheur / State of the wolff

Stockholm

p.6

p.6
deSingel
- vertrek onthaal festivalcentrum

Bordstein Runter

20:30

Win een Auto

deSingel - festivalcentrum

Toneelstof II: Sympathy for the Seventies?

20:15

De Jossen

deSingel – zwarte zaal

20:00

Monty

deSingel - vertrek onthaal festivalcentrum

19:30

Radio Angelo vanaf 17:00
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– salon festivalcentrum

Doorlopend (Studio Villanella) vanaf 12:00

17:30

p.10

Dinsdag 26 augustus
17:00

deSingel - salon festivalcentrum

Salon: Gelijke kansen in
de podiumkunsten

Radio Angelo vanaf 17:00

Sonnettenpresentatie
Wim Van Gansbeke HETPALEIS p.9
Doorlopend (Studio Villanella) vanaf 12:00
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Live: Worm / La Cité du bonheur / State of the wolff

p.6

deSingel
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Stockholm

deSingel – zwarte zaal

Bordstein Runter

deSingel – rode zaal
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Romeinse Tragedies

Zondag 24 augustus
14:00

Design God
deSingel - vertrek onthaal festivalcentrum

Doorlopend (Studio Villanella) vanaf 12:00
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22:30

deSingel - festivalcentrum
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