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Vanaf acht jaar.
Waar en wanneer? 112/11 in Het Pa

leis Antwerpen, 1624/11 bij Lod Gent. In
2020 op tournee.

84
Seks(e)(n)
Wat? Compagnie De Koe en het Ne
derlandse Mugmetdegoudentand schrij
ven een nieuwe versie van Die Wahlver
wandtschaften, de klassieker uit 1809 van
Goethe.
Ga kijken, want De Koe omschrijft het
verhaal, met twee vrouwen en twee man
nen op een landgoed in de natuur, schip
perend tussen ratio en passionele driften,
als Temptation island avant la lettre.
Waar en wanneer? 57/11 in Kaaistu
dio’s, Brussel. Daarna op tournee tot
21/12.

85
Zero for conduct
Wat? Danstheater rond de vraag: de
wereld verandert met een duizeling
wekkende snelheid, maar waarom zien
onze klaslokalen er dan bijna net zo uit
als honderd jaar geleden?
Ga kijken, want tien tieners brouwen
met regisseur Haider Al Timimi een kri
tische cocktail van toneel en dans over
het onderwijssysteem. Dat Fabuleus on
gemeen krachtig theater kan maken met
jonge spelers, bewijzen twee selecties
voor het lopende Theaterfestival.
Waar en wanneer? 69/11 in Opek,
Leuven. Ook in Antwerpen, Gent, Tielt
en Kortrijk.

86
Angels in America
Wat? Bejubeld toneelstuk van Tony
Kushner over de aidsepidemie en het
neoliberalisme in het New York van de
jaren 80, door Olympique Dramatique en
vrienden.
Ga kijken, want na de legendarische
versies van Ivo van Hove, Guy Cassiers
en Marcus Azzini zijn we benieuwd hoe
regisseursduo Tom Dewispelaere en Stijn
Van Opstal dit epos zal aanpakken. In de
cast onder meer Peter Van Den Begin,
Evelien Bosmans en Tijmen Govaerts.
Waar en wanneer? 716/11 in Toneel
huis Antwerpen. Daarna op tournee.

87
Barak Belgique
Wat? Tricolore theater voor kleuters
tot tieners: dat is het concept van het
unieke drietalige festival Barak Belgique,
dat rondreist langs Brussel, Gent en
Luik.
Ga kijken, want in Vlaanderen krijg je
zelden de kans om jeugdtheater te zien
van over de taalgrens. Vaak omdat de
kwaliteit wisselvallig is, maar alvast
Compagnie Karyatides bewijst met Les
misérables (10+) het tegendeel. Dit is ook
een ideale kans om de beste Vlaamse
jeugdproducties in te halen, zoals Rita
(8+), Pakman (5+) en Invited (8+).
Waar en wanneer? 8/11 en 11/11 in
Brussel, 9/11 in Gent en 10/11 in Luik.
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88
Proximamente
Wat? Gezelschappen uit Brazilië, Uru
guay, Argentinië en Chili presenteren sa
men met KVS een sterk staaltje Latijns
Amerikaans theater.
Ga kijken, want dit is een venster op
een regio waar de podiumkunsten een vi
tale rol spelen in de strijd tegen seksisme
en politieke onderdrukking. Vijf dagen
vol Belgische premières van onder meer
Lola Arias en Guillermo Calderón, maar
ook aan showcases, lezingen en debatten.
Waar en wanneer? 2630/11 in Brus
sel, via KVS. Dragón van Guillermo Cal
derón speelt ook 34/12 in De Singel.
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89
December Dance
Wat? Jaarlijkse hoogmis van de dans
in Brugge. Deze editie is gecureerd door
Needcompany.
Ga kijken, want er staan heel wat in
teressante premières op het festival.
Grace Ellen Barkey opent met een dans
productie op muziek van Frank Zappa en
Queen. Jan Lauwers presenteert Al het
goede voor het eerst in ons land. Wim
Vandekeybus gaat in première met Tra
ces en ook de legendarische choreograaf
William Forsythe presenteert nieuw
werk.
Waar en wanneer? 515/12 in Brugge,
via Concertgebouw.

90
Anatomie van pijn
Wat? Regisseur Lies Pauwels maakt
een voorstelling over een leven met pijn
en pijn in het leven, samen met erva
ringsdeskundige spelers.
Ga kijken, want dit zijn pijnlijke ver
halen die je anders zelden te horen krijgt
op een podium. Lies Pauwels verstaat de
kunst om, zoals in Truth or dare met fra
giele jongeren, inzicht en poëzie te puren
uit kwetsbare leefsituaties.
Waar en wanneer? 1118/12 NTGent,
en 20/12 in Deinze. In 2020 op tournee.

91
2x Oudejaarsconference
Wat? Kamal Kharmach en Bert Gabri
els staan klaar om de fakkel over te ne
men van Michael Van Peel.
Ga kijken, want wat zou het eindejaar
zijn zonder komische terugblik? Khar
mach test zijn materiaal het hele jaar
door op Qmusic, Gabriëls bouwt op met
een lange reeks Eindemaands
conferences. De eerste doet met zijn
zachte grappen en woordspelingen eerder
denken aan Geert Hoste, de tweede zou
een Vlaamse Trevor Noah kunnen zijn.
Wanneer? Kamal Kharmach op 21
22/12 in Arenberg Antwerpen, vooraf try
outs en daarna op tournee tot 5/3. Bert
Gabriëls op 2729/12 in Arenberg, vooraf
tryouts en daarna op tournee tot 31/1.

‘Stef Aerts speelt Freud in Toneelhuis Antwerpen.

© Henri Verhoef

92
Freud
Een Hollywoodscript van JeanPaul
Sartre? Over Sigmund Freud? Het
bestaat, het heeft zestig jaar stof
gevangen en nu zetten Ivo van Ho
ve en FC Bergman er als eerste
hun tanden in. Spannender kan
een samenwerking moeilijk zijn.
Een Oscarnominatie voor Sartre:
het scheelde maar een haar (in de
boter) of het was echt gebeurd.
Toen regisseur John Huston plan
nen kreeg om de jonge jaren van
Freud te verfilmen, klopte hij bij de
Franse filosoof aan voor het scena
rio. In Freuds ontwikkeling van de
psychoanalyse las Huston een
heldhaftig detectiveverhaal – zie
ook de foute tagline die zijn film
zou krijgen: ‘He dared to search
beyond the flesh.’
Op zich was het al opvallend dat
iemand die vond dat mensen de
verantwoordelijkheid voor hun le
ven moeten nemen (Sartre) een
film schreef over iemand die ge
loofde dat ze door het onbewuste
worden bepaald (Freud). Nóg op
vallender was het script voor een
vijf uur durende film waarmee Sar
tre kwam aandraven. Dat vond ook
Huston, die om een inkorting
vroeg, waarna Sartre er drie uur bij
kletste. Het zat er bovenarms op
tussen de twee, zeker toen Huston
en de zijnen zelf met de grove bor
stel door het scenario gingen. Sar
tre weigerde de credits voor
‘Freud: The secret passion’ (1962),
waarvan het script een Oscarnomi
natie zou krijgen – de twee versies

van zijn ‘The Freud scenario’ werden
postuum gevonden en uitgegeven.
Ivo van Hove en FC Bergman zijn
nu de allereersten om die tekst op
te voeren. De eerste regisseert,
Stef Aerts (als Freud), Marie Vinck
en Matteo Simoni van het Ant
werpse collectief schuiven bij diens
acteursensemble ITA aan en be
werken ook de tekst.
Naast de wereldpremière van Sar
tres script is hun verrassende
combinatie een extra reden om
naar ‘Freud’ uit te kijken. Van Hove
heeft als regisseur altijd wat van
een psychiater gehad, zoals hij op
een podium verboden verlangens,
levenspijn en doodsdrift ontleedt.
Ook de vrijbuiters van FC Bergman
staan bekend voor hun groteske
verbeeldingen van de condition hu
maine. Net als Freuds droomanaly
ses gaat ook dit stuk over ver
schuiving – van een intellectuele
queeste naar een visuele strijd.
‘Freud’ wordt het verhaal van ie
mand die tot het uiterste gaat om
zijn theorie te bewijzen en niet al
leen de patiënt onderzoekt, maar
ook op zijn eigen angsten en ta
boes stoot. De voyeur die een spie
gel voor de neus geschoven krijgt:
is zo’n onderwerp niet nóg con
fronterender in het theater dan op
het witte doek? (gm)
Waar en wanneer? Van 22/9 tot
11/10 bij Internationaal Theater
Amsterdam en 2030/11 in Toneel
huis Antwerpen.

