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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.
11-06-17, 12.12u - Evelyne Coussens

Jude Law en Halina Reijn in
'Obsession' van Ivo van Hove. ©Jan
Versweyveld
Lees later
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1. Mouw – Theater De Spiegel
Theater De Spiegel moet het enige

165 SHARES

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
inmaakt
CC ’tgebruik
Schaliken,
Deze11/06
website
van cookies om
uw
gebruikservaring
te verbeteren. Meer info
Herentals.
Despiegel.com
Wij hebben onze gebruiksvoorwaarden en
privacybeleid aangepast.
ADVERTISING
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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
Deze
website
maakt gebruik
van cookies
Tg STAN
en Thomas
Bernhard:
dat is om
uw gebruikservaring te verbeteren. Meer info

thuiskomen, voor spelers én publiek.

Wij hebben onze gebruiksvoorwaarden en
STAN
herneemt
drie stukken van de
privacybeleid
aangepast.

Oostenrijkse schrijver en bewijst dat ze
nog steeds messcherp zijn. Het worden
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américain preparé 12°
maken van TV
de
hypocriete, zelfingenomen, laffe mens. En
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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
Deze website
àaimer
valt maakt
ondergebruik
de noemer
van cookies
‘beloftevol
om
uw gebruikservaring te verbeteren. Meer info

jong werk’, maar we zagen Aîcha Cissé al

Wij hebben onze gebruiksvoorwaarden en
aan
het werkaangepast.
(onder meer in Dismoi wie
privacybeleid

ik ben) en dat smaakte naar meer. Onder
de werktitel GEEN LIEF onderzocht ze
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zijn – dat mondt nu12°uit in een TV
even
tragische als komische voorstelling over

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U

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

LEES MEER OVER
T H E AT E R

MUZIEKOPTREDEN

ANTWERPEN

MARSEILLE

Lees later
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Schrijfster Griet Op de Beeck: "Ik werd
van mijn vijfde tot mijn negende door
mijn vader misbruikt"

2

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

3

Een alarmerend verhaal over onze
lievelingsverslaving: gezond drinken
bestaat niet

4

Afschaﬃng Obamacare gedoemd?
Derde Republikeinse senator verzet
zich

5

Leraar worden? Het kan vanaf 18 jaar
aan unief
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Exodus bij Querido: dertig
kinderboekenschrijvers vertrekken uit
solidariteit met opgestapte redacteurs

12.37u

Dubai test zelfvliegende taxi

12.36u

"Noord-Korea verplaatst
gevechtsvliegtuigen naar oostkust"

12.32u

Terug naar de wortels van de wijn!

BEKIJK ALLE ARTIKELS

-53%

Citytrip Valencia
€ 139,-

Bekijk

Droomvakantie op Malta

€ 219,-

DM

Bekijk

Herfstweekendje
Ardennen

Strandvakantie Mallorca

Nog 8 dagen

€ 299,-

Bekijk

€ 59,-

Bungalows op Gran
Canaria

Olhão in de Algarve

€ 229,-

Bekijk

Bekijk

€ 419,-

Bekijk

Voor abonnees

Deze website maakt gebruik van cookies om
Voordelen.
uw Select.
gebruikservaringKiosk.
te verbeteren.
Meer info
Wij hebben
onze gebruiksvoorwaarden
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Exodus
bij Querido: dertig
privacybeleid
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Franse president
Macron
12°
TVontvouwt
zijn visie voor Europa en loopt
daarmee
grote risico's ABONNEER U
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3

Poolse president ontketent "oorlog
aan de top" om benoemingen
rechters

4
5

Sp.a: "Pensioenen zijn nog altijd
onrechtvaardig"
Terwijl de spanning in Barcelona
toeneemt, bereidt dit Catalaans
dorpje zich rustig voor op het
referendum
MUST READS

NIEUWS
BINNENLAND

• Vaarwel koﬃe en chocolade? Niet alleen
onze dieren zijn bedreigd, maar ook ons
eten
• Zowat 360 Chinezen geblokkeerd op
luchthaven Luik
• Ook Stad Brussel verbiedt Rich Meet
Beautiful-billboards
BUITENLAND

• Dubai test zelfvliegende taxi
• "Noord-Korea verplaatst
gevechtsvliegtuigen naar oostkust"
• Franse president Macron ontvouwt zijn visie
voor Europa en loopt daarmee grote risico's

POLITIEK

• Huiszoekingen op kabinet Zuhal Demir voor
onderzoek poolstation
• Sp.a: "Pensioenen zijn nog altijd
onrechtvaardig"
• Volstaat een heﬃng van 9 euro per jaar wel
om Vlaanderen te vergroenen?
ECONOMIE

• Met een masterdiploma verdient u niet
direct meer dan met een bachelor
• Belg zit derde van loopbaan thuis
• Apple, Google en Microsoft meest
waardevolle merken ter wereld, Coca-Cola
valt uit top-3
WETENSCHAP

• Vulkaan barst uit op Vanuatu: duizenden
geëvacueerd
• Vulkaan op Bali in "kritieke fase"
• Meer bewustzijn bij comapatiënt na
toedienen stroom? Nieuwe studie is niet
onomstreden
OPINIE

• Macrons initiatieven om de eurozone te
hervormen, lijken nu ten dode
opgeschreven
• "Iemands gedachten worden schaamteloos
tot zijn afkomst, positie of godsdienst
herleid", schrijft ﬁlosofe Tinneke Beeckman
Deze website maakt gebruik van cookies om
uw
te verbeteren.
Meer
info
• Degebruikservaring
Duitse democratie
heeft vandaag
een
probleem,
zowel
op
links
als
rechts
Wij hebben onze gebruiksvoorwaarden en
privacybeleid aangepast.
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• Scheidsrechtersbaas Verbist verdedigt
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in het water
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CULT
MUZIEK

• Oscar and the Wolf is klaar voor de
eeuwigheid
• Deze concerten mag u de komende week
niet missen
• Arcade Fire komt volgend jaar naar
Sportpaleis
FILM

• 'Alleen Eline': nul sterren geven wij niet voor
ons plezier
• Bekijk hier exclusief de trailer van ‘Zagros’
• Regisseur Andrej Zvjagintsev: "Rusland,
waarheen gaat gij?"
TV & MEDIA

• Dit zijn de kandidaten van 'De Slimste Mens
ter Wereld'
• Dit mag u niet missen op tv vanavond
• 5 manieren om de 'Sunday blues' de kop in
te drukken
TECHNOLOGIE

• Europeanen roamen dubbel zoveel als voor
afschaﬃng extra kosten
• Vijf dingen waarin Macs een voetje voor
hebben op pc's
• Piraterij is minder schadelijk dan u denkt
PODIUM

• 'Kleine zielen' van Ivo van Hove is terecht
een succes op Ruhrtriënnale
• Hedendaags feminisme kent vele lagen
• Vipzitjes op optredens? De Vlaming is nog
niet mee
EXPO

• Schrijfster Griet Op de Beeck: "Ik werd van
mijn vijfde tot mijn negende door mijn vader
misbruikt"
• Net geen 70.000 euro voor zeldzaam
exemplaar Kuifje-album 'De Zwarte Rotsen'
• Hoe een Rubens jaren ongezien in een
museum kan hangen
BOEKEN

• Een op de drie antieke, Belgische boeken
verdwijnt in buitenlandse collecties
• 10 mensen laten versregel van Antwerps
stadsdichter Maarten Inghels tatoeëren
• De Bezige Bij raakt verkoopsucces A.F.Th.
van der Heijden kwijt door
vertrouwensbreuk

Deze
ZINEwebsite maakt gebruik van cookies om
uw gebruikservaring te verbeteren. Meer info
Wij
I Nhebben
TERVIEW
onze gebruiksvoorwaarden en
privacybeleid aangepast.
• Wim Oosterlinck (Qmusic): "Dat ouderschap
is toch wel een hoop gedoe"
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12° waren één
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halte iets
moest
afgeven"
• Tim Coppens: "In de States ben ik bekender
dan in Europa"
GOESTING

• Lieven Van Gils: "Als ik zelf naar een
talkshow moet, is dat met toegeknepen
billen"
• Els Pynoo: "Ooit was ik een heel braaf,
bedeesd meisje"
• Internationale Bierdag: dit zijn rasechte
bierrestaurants
LIFESTYLE

• Hiv-patiënt kan helft consultaties vermijden
via gsm-app
• Gruwelijke horrorﬁlm strijdt voor euthanasie
in Australië
• Help, er zit een styliste in mijn kast!
Uitgetest: kledingadvies aan huis
MODE

• Het zijn gouden jaren voor de mannenmode
• Oeps: Gigi Hadid verliest schoen op catwalk
• Emotioneel, gecultiveerd en tiranniek: de
vele gezichten van Pierre Bergé
ETEN & DRINKEN

• Terug naar de wortels van de wijn!
• Het geheim van een geslaagd dieet:
valsspelen
• Maar liefst vier groenten in deze zalmgratin
voor de ultieme vitamineboost
REIZEN

• Chauffeur raakt bewusteloos in Alpen. Held
voorkomt dat reisbus in ravijn stort
• Luchthaven Charleroi waarschuwt: "Mogelijk
vertragingen door stiptheidsactie Ryanairpiloten"
• Qatar Airways pakt uit met
tweepersoonsbedden in business class
FOTOGRAFIE

• Op de vlucht voor een ngo met een pak
beelden op zak
• Jeroen Janssens: leven op de grens
• Van de snelheid in de AB naar de kleurrijke
rust

Deze website maakt gebruik van cookies om
uw gebruikservaring te verbeteren. Meer info
Wij hebben onze gebruiksvoorwaarden en
privacybeleid aangepast.

VERDERGAAN

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

8/9

26-9-2017

Dansende mouwen, pril theaterwerk en Jude Law: onze 8 theatertips | PODIUMTIPS | De Morgen
12°

TV

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U

Sales representative Belux
Vileda Consumer

HOUSING ASSISTANT
Amerikaanse Ambassade

Technisch Commercieel Sales Manager België (M/V)
Ecowater Systems Europe

Sales Representative Diabetes
Ypsomed Group

DEMORGEN.BE
De Morgen op Facebook
De Morgen op Twitter
Raadpleeg het archief
Cookiebeleid
DE KRANT
Info over nieuw abonnement
Info over lopend abonnement
Online krant
OVER DE MORGEN
Contacteer ons
Adverteren
Vacatures

© 2017 De Persgroep Publishing
Alle rechten voorbehouden
Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid
Bezoek ook www.volkskrant.nl en de andere sites van De
Persgroep

Deze website maakt gebruik van cookies om
uw gebruikservaring te verbeteren. Meer info
Wij hebben onze gebruiksvoorwaarden en
privacybeleid aangepast.

VERDERGAAN

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

9/9

