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VANT-PREMIÈRE
]
!
ATSTEN
!
NVERSTANDIGEN
!
‘Zijn
! ondernemers
haaien? Sommigen
!
misschien’,
bedenkt
Sara
! De Bosschere,
lid!van de Roovers
die Peter Handkes
!
tragikomedie

!

De laatsten der
andigen opvoeren. Baldadig
over ondernemers, op de
prijken haaien.
BOSSCHERE: Haaien omdat
ofdpersonage zich afvraagt of
ijn collega’s prijsafspraken
n maken om de concurrentie
chakelen. Handke schreef de
a twee ‘ervaringen’: hij liep
en stad vol reclameborden,
p hij besloot een shakespeareragedie over het bedrijfsleschrijven, én hij zat op de
aar een vrouw haar tong
em uitstak.

[DE SCHETS]

HAMLET VS HAMLET
‘De setting van Roman Polanski’s film Macbeth beïnvloedde het ontwerp van deze
labyrintische burcht-in-verval’, vertelt Ief Spincemaille. Guy Cassiers vroeg hem
een installatie te ontwerpen voor Hamlet vs Hamlet. ‘Het ontwerp moest het
verval van Hamlets wezen en wereld uitademen, het moest het ontdubbelen van
de acteurs mogelijk maken én er moest een projectiewand in verwerkt worden.’
Die beperkingen inspireerden. ‘Ook Lilienthal Zamora’s installatie met tl-buizen
in een kale ruimte inspireerde. Het lijkt een abstracte burcht.’ Net als
Spincemailles burcht, die ook nog eens beweegt. ‘Mijn decors bewegen letterlijk
mee met de verhaalsfeer. De toren bestaat uit beweegbare palletten. Voor de
pauze zie je een metalen spiegeltoren op een verhoogde vloer. Na de pauze
wordt dat een vervallen landschap. De toren zal deformeren en de vloer zal
worden overwoekerd door (bos)afval.’ (E.V.S.)

kt Handke deze ervaringen
tuk?

[NU IN HET THEATER]
© JOERI THIRY

zwaar.

HAMLET VS HAMLET
Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam
Van 19/03 tot 13/06 op tournee door Vlaanderen en Nederland
iefspincemaille.com, toneelhuis.be, tga.nl

© DOMINIK MENTZOS

CHERE: Niet letterlijk. We
voor dit stuk omdat het een
man portretteert die slingert
zelfzekerheid en melancholie.
et tweede luik van onze Dolus, een trilogie waarin we reeteksten ensceneren die ineven in onze crisiswereld.
nog ander werk van Handke
we ook Paul Verhaeghes De
rale waanzin en bekeken we
orsemen, een heftige docure over machtswellust, geldzucht.

CHERE: Dat is het niet. Het
vinnig theater vol satire en
zier. De personages bekokniet enkel zaakjes, ze verKnack
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hoofdpersonage tot zijn verThe
Forsythe
Company
Wunderbaum
/
KVS
Albert
Quesada
dat hij zijn minnares liever zag
Eerst vertolken vier dansers
Tijd voor een nieuwe wereld,
Hoe ziet een wagneriaanse,
nog niet van hem hield. (E.V.S.)
het menselijke brein, vervolvinden ze bij Wunderbaum.
melancholisch trillende

gens trakteren kleurrijk uit-

Dus bouwen, tekenen, musi-

gedoste dansers u op hun visie
ceren en schrijven ze deze
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TSTEN DER ONVERSTANDIGEN
'
rs
3 tot 10/05 op tournee
anderen en Nederland

op Puccini’s muziek. Zo viert
William Forsythe zijn dertigjarige carrière als choreograaf.
desingel.be

week een nieuwe wereld op
de KVS-scène, voorbij de
grenzen van elke wet.
kvs.be

melodielijn eruit? En hoe
oogt ligetiaanse passie?
Die vragen trachten zes
dansers met handen en
voeten te beantwoorden.
monty.be

