
26-9-2017 Dansende mouwen, pril theaterwerk en Jude Law: onze 8 theatertips | PODIUMTIPS | De Morgen

https://www.demorgen.be/podium/dansende-mouwen-pril-theaterwerk-en-jude-law-onze-8-theatertips-b757b1a4/ 1/9

ALLES WORDT EENVOUDIGER
MET JE PREPAID CARD,
INBEGREPEN IN HET GRATIS
AANBOD HELLO4YOU. Ontdek Hello4You

Cultuur >  Podium

P O D I U M T I P S

11-06-17, 12.12u - Evelyne Coussens

  3

Dansende mouwen, pril
theaterwerk en Jude Law:
onze 8 theatertips
Sire, er zijn geen
theaterseizoenen meer – of 8
goede redenen waarom u ook
tijdens de zomermaanden uw
portie podiumkunsten niet
mag missen.

Jude Law en Halina Reijn in
'Obsession' van Ivo van Hove. ©Jan
Versweyveld

Lees later   �  Tweet  %  Mail

165 SHARES

1. Mouw – Theater De Spiegel

Theater De Spiegel moet het enige
Vlaamse gezelschap zijn met expertise in
theater voor de allerkleinsten – en dan
bedoelen we baby’s vanaf 18 maanden. De
‘voorstellingen’ zijn ervaringen in een
veilig kader, waarbij klank (muziek) en
beeldende prikkels zachtjes worden
aangeboden aan mini-durfals. In MOUW
dansen sokken en kousen er lustig op los
– of hoe het gewone toch heel bijzonder
kan zijn.

Op 11/06 in CC ’t Schaliken,
Herentals. Despiegel.com
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2. Halka – Le Groupe Acrobatique
de Tanger op Oerol

Dit weekend trapt op het Nederlandse
Terschelling het onvolprezen
locatiefestival Oerol af met de kleurrijke
circusvoorstelling Halka. Wie zich de
lange reis per trein en boot naar het
waddeneiland wil besparen wacht gewoon
rustig af tot Halka neerstrijkt in Kortrijk
(PERPLX) of Antwerpen (Zomer van
Antwerpen).

Nog tot 18/06 op Terschelling (NL).

Op 2/07 in Kortrijk, van 19/7 tot

6/08 in

Antwerpen. Oerol.nl, perplx.be, zva.be

3. Don Juan – Tom Goossens

Voorzichtig, want dit is een masterproef
en dus pril podiumwerk, maar op basis
van zijn vorige creatie Ahimè lijkt
regisseur Tom Goossens toch al behoorlijk
matuur. Ahimè was een intieme solo van
sopraan Ellen Wils waarin Goossens
speels de conventies van het operagenre
deconstrueerde, met Don Juan op basis
van Mozart waagt hij zich natuurlijk aan
een van de hoogtepunten uit het
repertoire. Maar misschien is het wel tijd
dat iemand eens grondig schudt aan die
heilige boom.

Op 16 & 17/06 in CAMPO

nieuwpoort, Gent. Campo.nu

Tom Goossens speelt met de conventies van

de opera in 'Don Juan'. ©Tom Goossens

4. Bernhardtrilogie – Tg STAN

Tg STAN en Thomas Bernhard: dat is
thuiskomen, voor spelers én publiek.
STAN herneemt drie stukken van de
Oostenrijkse schrijver en bewijst dat ze
nog steeds messcherp zijn. Het worden
drie avonden waarin STAN en Bernhard
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américain preparé maken van de
hypocriete, zelfingenomen, laffe mens. En
tóch gaat u kijken voor uw plezier.

Op 17 & 18/06 in Kaaitheater,

Brussel. Stan.be

5. Obsession – Tg Amsterdam op
Holland Festival

Het Holland Festival viert zin 70ste
verjaardag met een trits grote namen, en
natuurlijk mag Ivo Van Hove niet op het
appel ontbreken. Van Hove zet na BBB
(Bowie, Binoche en Blanchett) zijn
samenwerking met internationale sterren
verder met Jude Law, die in Obsession de
rol van de aantrekkelijk zwerver Gino voor
zijn rekening neemt. Zijn tegenspeelster is
Halina Reijn en naar het schijnt stoomt
het – artistiek, uiteraard. Tripje naar
Amsterdam?

Nog tot 18/06 in Koninklijk Theater

Carré, Amsterdam. Hollandfestival.nl

Lees hier onze recensie.

6. Onderworpen – NTGent &
Action Zoo Humain

Twaalf jaar na de houellebecqiaanse
topper Platform van Johan Simons maakt
Action Zoo Humain theater van
romanschandaal en opvolger
Onderworpen. Hoewel Steven van
Watermeulen en Sara De Bosschere straf
spelen, is het is een meer politieke dan
persoonlijke parabel geworden, zij het
eentje met een onverminderd actuele
urgentie.

Op 14 & 15/06 in

Bourlaschouwburg,

Antwerpen. Toneelhuis.be

Lees hier onze recensie.

Steven Van Watermeuelen in 'Onderworpen'.

©RV Phile Deprez

7. Prêt-à-aimer – Aîcha Cissé &
kunstZ

Voorzichtigheid ook hier, want ook Prêt
àaimer valt onder de noemer ‘beloftevol
jong werk’, maar we zagen Aîcha Cissé al
aan het werk (onder meer in Dismoi wie
ik ben) en dat smaakte naar meer. Onder
de werktitel GEEN LIEF onderzocht ze
waarom zij en zoveel anderen nog single
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Schrijfster Griet Op de Beeck: "Ik werd
van mijn vijfde tot mijn negende door
mijn vader misbruikt"

1

Test-Aankoop waarschuwt: "In deze
15 lippenbalsems zitten schadelijke
stoffen"

2

Een alarmerend verhaal over onze
lievelingsverslaving: gezond drinken
bestaat niet 

3

Afschaffing Obamacare gedoemd?
Derde Republikeinse senator verzet
zich

4

Leraar worden? Het kan vanaf 18 jaar
aan unief 5

LEES MEER OVER

zijn – dat mondt nu uit in een even

tragische als komische voorstelling over

ons verlangen naar tweezaamheid.

Op 14 & 15/06 in Rataplan,

Borgerhout. Rataplanvzw.be

8. Festival de Marseille

Hoe zou het nog zijn met… Jan Goossens,

de voormalige artistiek leider van KVS?

Erg goed, dankuwel, na zijn eerste seizoen

als programmator bij het Festival de

Marseille is hij er intussen gepromoveerd

tot algemeen directeur. Zijn tweede

festival in het zonnige zuiden geeft ruimte

aan enkele vertrouwde KVS-namen

(Faustin Linyekula, Serge Aimé Coulibaly)

maar ook aan Brett Bailey en aan twee

intieme, tedere producties van de

Libanese kunstenaar Rabih Mroué. Wist u

dat Brussel en Marseille maar zeven uur

TGV van elkaar verwijderd waren?

Nog tot 9/07 in

Marseille. Festivaldemarseille.com
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