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Vorig seizoen borduurden
we eigenhandig de
kruisjes op de cover van
onze podiumbrochure;
dit keer doen we beroep
op jouw creativiteit.
Met de bijgevoegde
stickers kan je immers
je persoonlijke cover
ontwerpen. Op die manier
willen we de idee van STUK
als plek waar mensen zich
thuis voelen doortrekken.

STUK wil een huis zijn dat kunstenaars en toeschouwers
samenbrengt. Af en toe voor een eenmalige ontmoeting
maar steeds vaker voor een weerzien. Het is immers onze
ambitie die ontmoetingen tussen kunstenaars en publiek
duurzaam te maken en van STUK een huis te maken waar
beide partijen zich betrokken voelen.
Daarom duiken in deze podiumkunstenbrochure 08-09
heel wat vertrouwde namen op. Dat zijn overigens niet
enkel grote namen als Guy Cassiers, Alain Platel of Johan
Simons maar ook jonge choreografen en theatermakers
als Arco Renz of Pieter De Buysser die de voorbije jaren
in STUK te zien waren. Het zijn ook die jonge makers die
STUK graag een ‘thuis’ geeft om hun creaties in de beste
omstandigheden tot stand te laten komen. In deze brochure
krijgen die voorstellingen, die integraal of gedeeltelijk
in STUK gemaakt zijn, het label STUKPRODUCT.
Op onze website kan je vanaf volgend seizoen volgen hoe
elk van deze STUKPRODUCTEN zich ontwikkelt tijdens
de periode dat STUK ze in huis heeft.

Net als de voorbije jaren bieden we je de mogelijkheid om
een keuzeabonnement samen te stellen uit het aanbod in deze brochure. Kies je uitsluitend
voor theater of dans? Of maak je een combinatie van de twee? Daar ben je volledig vrij
in; enige voorwaarde om van een korting te genieten is dat je minstens vijf voorstellingen
kiest. Bij aankoop van zo’n abonnement maak je bovendien kans om boekenpakket te
winnen. Ook nu weer organiseren we twee info-avonden (17 juni en 7 oktober 08) waarbij
je, met een hapje en een drankje, toelichting krijgt bij het podiumkunstenprogramma.
Onze werking stopt niet bij de voorstellingen in deze
brochure. Integendeel. Meer dan ooit voorzien we de mogelijkheid om in de loop
van het seizoen nog nieuwe producties te presenteren tijdens festivals en events allerhande. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid aanbod expo, muziek, film en mediakunst dat
niet in deze brochure opgenomen is. Hou dus vooral ook onze website en de maandflyers
goed in de gaten.
Tot gauw.
De STUKploeg

SKaGeN
Theater
Première
Een voorstelling van
Valentijn Dhaenens,
Jeroen Wuyts,
Barbara DeLaere,
Eline Van Hoye en SKaGeN
Productie:
SKaGeN i.s.m. De Tijd
Coproductie:
STUK kunstencentrum (Leuven)
Met de steun van
de Vlaamse Regering.

stukproduct

egrotemonD

di 7, wo 8, do 9, di 14, wo 15 & do 16 oktober 08
20u30 . STUK Auditorium
Basis €9 | Reductie €5
Op do 2, vr 3 en za 4 oktober 08 speelt deze voorstelling in het kader van
de gratis openingsdriedaagse STUK START. Tickets voor deze vertoningen
kunnen vanaf september gereserveerd worden.

Ik zal u eerst voor mij proberen winnen, door u het gevoel te geven
dat ik één van u ben. Vervolgens zal ik u om stilte verzoeken, en
u overtuigen van de ernst van de zaak. Ik zal mijn eigen gelijk
bewijzen, en argumenten van eventuele tegenpartijen ontzenuwen.
Ik zal mij daarbij gevoelig tonen voor de meningen die ik van uzelf
vermoed. Inmiddels zal u mij toestaan enige emoties op te wekken,
en zo nodig in te spelen op uw gekende angsten. U zal mij niet
vergeten.
Valentijn Dhaenens brengt in egrotemonD een ode aan 2500
jaar redevoeren. Met fragmenten uit bekende en minder bekende
toespraken, toont hij dat de ‘truuken’ van de retoricafoor
nauwelijks zijn veranderd. De preek, de oorlogsverklaring,
het vaarwel, de zatte-nonkel-Frans-speech, het eindpleidooi,
de bedrijfsspeech, de grafrede, ... Wie zijn woorden goed kiest,
kan van het zwakste argument het sterkste maken. De absolute
waarheid bestaat niet. Ze is een mooie leugen voor hem die
de wereldmacht ambieert, of de hand van zijn geliefde begeert.
www.skagen.be



Kobalt Works | Arco Renz
Dans
Belgische première
Artistieke leiding en
choreografie: Arco Renz
Dans: Melanie Lane en
Lisbeth Gruwez
Muziek: Originele muziek Marc
Appart; Matrix [for rooms] en
Matrix 2 door Ryoji Ikeda
Scenografie en
lichtinstallatie: Arco Renz en
Jan Maertens | Lichtontwerp:
Jan Maertens | Dramaturgie:
Bart Van den Eynde
Administratie: Ulti’mates,
Brussels | Productie: Kobalt
Works vzw | Coproductie:
Rencontres Choregraphiques
Internationales de Seine
St. Denis, STUK Kunstencentrum
(Leuven), Kunstencentrum
Vooruit (Gent) en Monty
(Antwerpen)

2

Wo 8 & do 9 oktober 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

Met i!2 stelt choreograaf Arco Renz zich vragen omtrent
individualiteit en vrijheid binnen een digitale omgeving
en het effect daarvan op onze relatie tot de andere:
de vriend, de partner, de minnaar, de onbekende. Twee
vrouwelijke dansers gaan een ontmoeting aan binnen
een matrix van fluorescerend licht en klank met de matrix
als welbepaalde situatie waarbinnen hun relatie zich
ontwikkelt.
Na zijn P.A.R.T.S.-opleiding en zijn samenwerking met
theatericoon Bob Wilson, stippelde Arco Renz een eigen
parcours uit. STUK volgt dat dansante traject al jaren op
de voet. Ook i!2 beleeft in STUK zijn Belgische première.
www.kobaltworks.be

stukproduct

© N. Rougier
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Rosas | Anne Teresa De Keersmaeker
Dans | Dubbelspel
Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker
Gedanst door en gecreëerd met: Bostjan
Antoncic, Tale Dolven, Kosi Hidama, Kaya
Kolodziejczyk , Cynthia Loemij, Mark
Lorimer, Moya Michael, Elisaveta Penkova,
Zsuzsa Rozsavölgyi, Igor Shyshko, Clinton
Stringer, Sue-Yeon Youn en Anne-Lin
Akselsen | Repetitieleiding : Vincent
Dunoyer | Repetitoren Drumming: Marta
Coronado en Ursula Robb | Muziek: Steve
Reich en György Ligeti | Live uitvoering:
Ictus Ensemble: Jean-Luc Plouvier (keyboard, piano), Jean-Luc Fafchamps (keyboard, piano), Gerrit Nulens (keyboard,
percussie), Georges-Elie Octors (keyboard,
percussie), Géry Cambier (percussie) en
Miquel Bernat (percussie) | Muziekanalyse:
Alain Franco | Geluid: Alexandre Fostier
Licht: Remon Fromont | Licht en decor
Drumming: Naar Jan Versweyveld
Kostuums: Tim Van Steenbergen / Dries Van
Noten (Drumming) / Rosas (Piano Phase),
geassisteerd door Anne Catherine Kunz
Artistieke assistentie: Anne Van Aerschot
Productieleiding : Johan Penson
geassisteerd door Tom Van Aken
Coördinatie muzikanten: Marieke Goetinck
en Tom Bruwier | Assistentie decor en licht:
Joris Erven, Jan Herinckx, Simo Reynders,
Kristof Van Dijck, Jan De Keyser en Jitske
Vandenbussche | Kleedsters: Emma Zune
en Valerie Dewaele | Met dank aan: Jakub
Truszkowski, Steve Reich, Michèle Anne De
Mey, Bart Delporte, Johanne Saunier, David
Hernandez, Lance Gries, Caroline Wagner,
Freek Boey, Viviane Van Dyck, Evelyne Sax en
Ignace Minne | Productie: Rosas en De Munt
/ La Monnaie | Coproductie: Grand Théâtre
de la Ville de Luxembourg en Théâtre de la
Ville (Paris) | Rosas wordt
gesubsidieerd door het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap

Steve Reich Evening

wo 15 oktober 08 . 20u00 . 30CC/schouwburg
basis	reductie
rang 1 €20
€16		
rang 2 €17
€13
Dubbelspelticket in combinatie met Nine Finger op 11 december 08
in STUK Soetezaal.

Met deze creatie brengt Rosas een hommage aan de Amerikaanse
minimalist Steve Reich. Sinds het begin van haar carrière
ontwikkelde Anne Teresa De Keersmaeker een hechte band met
Reichs muziek. Vanuit een minimaal vertrekpunt – één enkele
frase – creëren zowel Reich als De Keersmaeker, door eindeloze
verbuigingen, een ingenieuze, complexe en intrigerende structuur. Naast de repertoirestukken Piano Phase en Drumming
- Part 1 staan ook twee nieuwe creaties op het programma:
Eight Lines en Four organs. De muziek wordt live uitgevoerd
door het Ictus Ensemble.
‘Steve Reich Evening is de mooiste introductie tot het werk
van De Keersmaeker die je kunt wensen.’
[pieter t’jonck – de morgen – 19/02/2007]
www.rosas.be
Deze voorstelling is een copresentatie van Dubbelspel (30CC & STUK) en het Festival
van Vlaanderen - Vlaams-Brabant en wordt ook vertoond op di 14 oktober 08 om 20u30
(tickets: 016 20 30 20)



LAMPE | Pieter De Buysser
Theater
Tekst en regie:
Pieter De Buysser
Kostuums & scenografie:
Anja Perisic
Met: Miles O’Shea,
Katrin Lohman en Lisa Man
Met de steun van
de Vlaamse Gemeenschap,
de VGC en het Vlaams
Fonds voor de Letteren
Productie: Lampe /
De Beursschouwburg.

Isaac and all the things
he doesn’t understand
Wo 15 & do 16 oktober 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

Isaac reist al jaren rond samen met zijn geadopteerde zus
en zijn lief. Alle drie hebben ze gebroken met hun vader.
Ze weten niet echt wat ze moeten doen. Tot er mond-en
klauwzeer uitbreekt. De bron ligt bij de vader van Isaac,
ondernemer in de vleesindustrie. Ze willen hem vinden
voor hij sterft. Ze beginnen te zoeken en starten een spel.
Steeds vuriger. Ze zouden zo graag ‘vader’ kunnen zeggen,
en dat er dan ook een vader was die hen aanspreekt, hen
leidt en liefheeft, … Een doortrapt, doorzeefd, ontheemd
verhaal over offers en virussen, over economie en liefde.
De voorstelling wordt gespeeld in het Nederlands en het
Engels en wordt boventiteld.
www.lampesite.be



De Roovers & Benjamin Verdonck
Theater | Dubbelspel
I’m happy men :
Een voorstelling van:
Sara De Bosschere
en Benjamin Verdonck
Tekst: Benjamin Verdonck
Soundscape: Dennis Tyfus
Metamorphosen :
Een voorstelling van:
Sara De Bosschere,
Luc Nuyens, Klaas Tindemans,
Benjamin Verdonck
en Bert Vermeulen
Tekst: Ovidius /
Benjamin Verdonck

Metamorphosen
& I’m happy men

Ma 20 & di 21 oktober 08 . 20u30. STUK Soetezaal
Basis €14 | Reductie €10
Dubbelspelticket in combinatie met Atropa. de wraak van de vrede
op 16 april 09 in 30CC/Schouwburg

Op deze avond krijg je twee voorstellingen voorgeschoteld
die het resultaat zijn van de samenwerking tussen
De Roovers en beeldend theatermaker Benjamin Verdonck.
In Metamorphosen vertaalt Benjamin Verdonck de meest
magische verhalen van de Romeinse dichter Ovidius.
Tegen een achtergrond van beelden uit de natuur, krijgt
Metamorphosen een indringende vorm met verhalen die
naar de keel grijpen. Theater voor gevoelige zielen.
I’m happy men is een tijdloze fabel, over B(enjamin) en
S(ara) die zich overleveren aan de verbeelding van hun liefde. Hun ruimte is onbenoemd, hun geschiedenis onbekend.
Hun taal – openhartig, lijfelijk – doet alles, hun spreken
en kijken raakt de toeschouwer rechtstreeks. Er is niets
anders nodig.
www.deroovers.be



Damaged Goods | par b.l.eux
Meg Stuart | Benoît Lachambre
Hahn Rowe

Dans | Dubbelspel
Playground
Choreografie & dans: Meg
Stuart en Benoît Lachambre
| Live muziek: Hahn Rowe |
Dramaturgie: Myriam Van
Imschoot | Scenografie: Doris
Dziersk | Kostuums: Tina
Kloempken | Licht: Marc Dewit
| Productie: Damaged Goods
en par b.l.eux | Coproductie
Schauspielhaus Zürich
(Zürich), Volksbühne am RosaLuxemburg- Platz (Berlin) en
National Arts Centre (Ottawa)
Met dank aan: Ulrike Becker,
Matthias Greffrath, Jorge
Leon, Antonija Livingstone,
Anneleen Mahy, Olaf Selg,
Tine Van Aerschot en Thomas
Wodianka | Meg Stuart /
Damaged Goods wordt
gesteund door de Vlaamse
overheid en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie |
Benoît Lachambre / par b.l.eux
wordt gesteund door de
Canada Council for the Arts,
de Conseil des arts et des lettres du Québec en de Conseil
des arts de Montréal.

FORGERIES, LOVE
AND OTHER MATTERS

Di 4 november 08 . 20u00 . 30CC/schouwburg

	basis	reductie
rang 1 €15
€12		
rang 2 €13
€10
Dubbelspelticket in combinatie met BLESSED op 28 en 29 januari 09 in
STUK Soetezaal.

FORGERIES, LOVE AND OTHER MATTERS lijkt wel
de titel van een Woody Allen-film, maar is eigenlijk een
zedenkomedie die gemuteerd is in een sciencefictionverhaal. Zien we op de scène kampeerders of zwervers,
vrienden of geliefden, mensen of dieren? Als speleologen
verkennen Meg Stuart en Benoît Lachambre de onderaardse landschappen van het lichaam en de geografie
van onze relaties met elkaar en met onze omgeving.
Dansers-choreografen Meg Stuart en Benoît Lachambre
en componist Hahn Rowe hebben alle drie hun roots in
de New-Yorkse East Village-scene van mid jaren ‘80.
Na No Longer Readymade (1993), Crash Landing (19961999) en Not to Know (2002) werken ze opnieuw samen.
In 2006 werd deze productie bekroond met maar liefst
twee Bessie Awards, een van de meest prestigieuze,
internationale prijzen in de danswereld.
www.damagedgoods.be
www.parbleux.qc.ca

© C. Van der Burght



© B. atala

Grand Magasin

Performance
Dubbelspel Internationaal
Playground
Belgische première
Met: Pascale Murtin, Christophe
Salengro, Aurélia Petit, Virginie
Petit, Danièle Colomine, Joseph
Dahan, Christophe Arrot, Marc
Bruckert, Mickael Phelippeau,
Etienne Charry, François Hiffler en
enkele folkloristische dansers van
l’Association l’AMITIE | Regie: Bettina
Atala | Muziek: Etienne Charry
Assistentie: Pauline Curnier Jardin
Beeld: Julien Moy Son Stanislas Weyd
en Fanny Adler | Productie en
verdeling: Albane Ahrens en
Camille Gibrat | Verdeling film:
Pauline Curnier Jardin | Productie:
GRAND MAGASIN | Coproductie:
GRAND MAGASIN, Le Consortium,
Dijon, Dubbelspel (STUK & 30CC,
Leuven), MAC/VAL en Vitry sur Seine
/ Les Spectacles vivants – Centre
Pompidou. Avec l’aide du Ministère de
la Culture et de la Communication
(aide à la maquette et aide à la
production du DICREAM) | Met
de steun van Laboratoires
d’Aubervilliers en ‘Les programmes
courts et créations de Canal+’.

saison 1 épisode 2

Ma 3 & di 4 november 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

Où est placé le caméraman?
A quel moment le plan va-t-il changer?
Cette scène a-t-elle été tournée dans l'ordre chronologique?
Combien de prises ont été nécessaires avant d'obtenir la
bonne?
Met saison 1 épisode 2 brengt Grand Magasin een film die
stap voor stap zijn eigen productieproces decodeert.
De personages in de film stellen zich openlijk vragen over
het proces en ook bij de projectie reageren acteurs en
regisseur op de film. Gewapend met een afstandsbediening
en een microfoon onderbreken en becommentariëren ze
de film, spoelen ze terug, vertellen ze anekdotes van op
de set...
Wie in 2003 0 tâches… zag op Klapstuk #11, weet waaraan
zich te verwachten: heerlijke, maatschappijkritische kolder.
Deze voorstelling wordt gespeeld in het Engels.
www.grandmagasin.net

stukproduct
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Wunderbaum
Theater | Dubbelspel
Van en met:
Wunderbaum Matijs Jansen,
Maartje Remmers,
Wine Dierickx, Walter Bart
en Marleen Scholten Charlotte Vandermeersch
Dramaturgie:
Jeroen Versteele
Vormgeving:
Maarten van Otterdijk
Muziek:
William Bakker
Productie: NTGent
en Productiehuis Rotterdam
(Rotterdamse Schouwburg)

Kamp Jezus

Do 13 & vr 14 november 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8
Dubbelspelticket in combinatie met Instinct op 26 februari 09
in 30CC/schouwburg

Kamp Jezus is het verhaal van een generatie jongeren die
alles heeft, maar toch een leegte ervaart. Ze willen christelijke
rituelen, beelden en muziek opnieuw betekenis geven. Ze
gaan op zoek naar de kracht in verhalen zoals het passiespel
of dat van Jezus die de uitgesloten tollenaar Zacheüs omarmt.
Het podium is Wunderbaums gebeds- en vieringsruimte,
hun theatrale kathedraal. Het orgel wordt vervangen door
een Hammond, synths, gitaren en drums. Er klinken beats
en koorgezangen.
In Kamp Jezus wordt voortdurend met lichte ironie gespeeld.
(...). Hoewel meerstemmige samenzang de emotionele kracht
van geloof moet overdragen, poogt Wunderbaum in Kamp
Jezus toch vooral om God meervoudig te dénken. Naïef ?
Ja, maar wél relevant. [de morgen]
www.ntgent.be

© F. Debrock
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De Roovers
Theater | Dubbelspel
			
Tekst:
Doug Wright
Scenografie:
Stef Stessel
Met:
Robby Cleiren,
Luc Nuyens,
Sofie Sente,
Mattias De Meulenaere,
Marieke Dilles
en Peter Gorissen

Quills

Ma 17 & di 18 november 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €14 | Reductie €10
Dubbelspelticket in combinatie met Met vuur spelen op 17 en 18 maart 09
in 30CC/schouwburg.

De oude Marquis de Sade brengt zijn dagen door in de
gesloten psychiatrische instelling van Charenton. Maar
zijn geschriften blijven circuleren en zorgen voor ophef
in het Frankrijk van Napoleon. De directeur van het
asiel grijpt in en neemt de Sade zijn pen en papier af.
Toch blijft hij schrijven: met wijn op zijn lakens, met bloed
op zijn kleren, met stront op de muren. Hij fluistert zijn
wrede pornografische verhalen door de muren, van patiënt
tot patiënt.
QUILLS is geen historisch portret van de markiespornograaf, maar fantaseert bij een denkbare ontsporing
van de verhalen die hij vertelt. De gebeurtenissen in het
stuk zijn diabolisch: iedereen valt ten prooi aan gruwelijke
driften.
www.deroovers.be
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deepblue | Heine Avdal,
Christoph De Boeck & Yukiko Shinozaki
Performance
Concept en leiding:
Heine R. Avdal, Christoph
De Boeck en Yukiko Shinozaki
Uitvoering: Heine R. Avdal
en Mette Edvardsen
Video: Heine R. Avdal | Geluid:
Christoph De Boeck | Licht en
technische leiding: Hans Meijer
Geluidsingenieur: Fabrice
Moinet | Manager: Leen Driesen
Productieleiding:
Luea Ritter | Coproductie
Vooruit (Gent), STUK
Kunstencentrum (Leuven),
Netwerk (Aalst) en Buda
(Kortrijk) | i.s.m. Black Box
(Oslo), BIT teatergarasjen
(Bergen) en Teaterhuset avant
garden (Trondheim)
Met de steun van de Vlaamse
Gemeenschap

you are here

Do 20 & vr 21 november 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €9 | Reductie €5

you are here laat je als toeschouwer op een speelse manier
opnieuw de systemen van onze informatiesamenleving
ontdekken. Je wordt meegenomen in een spel met echte
en virtuele objecten, klanken en bewegingen, langs een
parcours binnen de codes en systemen van het theater.
Het vertrekpunt is de vergelijking tussen een theaterruimte
en een archief. In beide ruimtes wordt informatie
verzameld en opgeslagen. In een archief wordt informatie
zo geordend dat je ze snel terugvindt. Maar ook het theater
kan je beschouwen als een systeem met eigen codes en
regels, die je helpen om informatie op te roepen.
www.deepblue.be

stukproduct

© H. R. Avdal
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© Iconographie de la Salpetriere 1879 collectie Museum Dr Guislain Gent

CINDERELLA I.S.M. VILLANELLA
& KC NONA | Hanneke Paauwe
Theater
Spel:
Sara De Bosschere
en Liesa Naert
Spel in film:
Kirsten Pieters
Tekst en regie:
Hanneke Paauwe
Decor en kostuum:
Sara Dykmans
Dramaturgie:
Jan Van Dyck
Productie:
Cinderella i.s.m.
Villanella & kc nOna
Met steun van de
Vlaamse Gemeenschap

KRANKHEIT FRAU

Ma 24 november 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

Hoe gezond is uw innerlijke gps?
Wanneer bent u voor het laatst ontspoord?
Is verdwalen vooral iets voor vrouwen?
Hoeveel boter draagt u op uw hoofd?
Kraakt er iets als u nadenkt?
Krankheit Frau is geïnspireerd op de tentoonstellingen
Pijn en Waanzin is vrouwelijk die in het Museum Dr.
Guislain te zien waren. De voorstelling leidt je binnen in
een wereld waarin diverse dames laveren tussen wanen,
verzinsels, leugens, verlangens en obsessies. Vervreemde
vrouwen die geïsoleerd raken. In deze caleidoscopische
voorstelling staan tekst, beeld, beweging, muziek en film
naast elkaar, beïnvloeden elkaar en spreken elkaar tegen.
Vol contrasten, pijn, waanzin maar ook humor.

14

Ruth Becquart
Theater
Concept en tekst:
Ruth Becquart
Film: Bart Baele,
Caroline Rochlitz en
Yves Degryse (Berlin)
samen met Ruth Becquart
Acteurs in de film:
Het Model: Karlijn Sileghem,
De Schilder: Jos Verbist,
De muzikant: Ides Meire
en De Kostumiere:
Ruth Becquart
Spel op scène: De Kostumiere:
Ruth Becquart | Spelcoach:
Karlijn Sileghem en
Lies Pauwels | Muziek:
Stijn Cole | Vormgeving:
Hugo Moens | Opvolging tekst:
Bart Meuleman

Toren

Di 25 & wo 26 november 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €9 | Reductie €5

Na haar studie aan het Herman Teirlinckinstituut speelde
Ruth Becquart mee in voorstellingen van Toneelhuis en
BRONKS. Nu presenteert ze voor het eerst eigen werk.
Toren is het portret van Vivian. Een portret van één dag,
de dag dat ze sterft. Inspiratiebron is het levensverhaal
van Merlijn (Jakob Van Maerlandt), die uiteindelijk door
toedoen van zijn geliefde verdwijnt in een onzichtbare
toren. Het scènespel interageert met een film waarin o.m.
Karlijn Sileghem en Ides Meire te zien zijn. Vernieuwend
werk van de jonge garde.
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Ontroerend Goed
Theater
Tekst en regie:
Joeri Smet
Spel: Aurélie Lannoy,
Nicolaas Leten en Pol Pauwels
Dramaturgie: Bart Capelle
Scenografie en kostuums:
Sophie De Somere
In samenwerking met:
KC België
Met de steun van de Vlaamse
Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen en
Stad Gent

Personal Tragedy

Wo 10 & do 11 december 08 . 20u30 . STUK Labozaal
basis €9 | reductie €5

Het donker van een theaterzaal.
De voorstelling is afgelopen.
Langzaam gaan de handen op elkaar.
Het licht op het podium gaat aan,
de acteurs buigen.
Ze zijn weer zichzelf.
De scène is nu een hoop spullen bij elkaar.
“Goed gedaan” vinden sommigen.
“Ik had het anders gedaan” denken anderen.
Er zijn er ook die niets vinden of denken.
Maar stel dat U uzelf hebt herkend? Teveel om toeval te zijn.
Wat doet u dan?
Na het meermaals gelauwerde The smile off your face,
waarin je geblinddoekt in een roelstoel wordt rondgereden,
en het befaamde Soap toont Ontroerend Goed een nieuwe
voorstelling in STUK. Over zelfherkenning en de tragedies
van het dagdagelijkse leven.
www.ontroerendgoed.be
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© V. schreyen

Rosas, KVS & De Munt
Ikeda, Platel & Verdonck
Dans | Dubbelspel
Een voorstelling van:
Fumiyo Ikeda, Benjamin
Verdonck, Alain Platel,
Anne-Catherine Kunz en
Herman Sorgeloos
Gespeeld door: Fumiyo
Ikeda en Benjamin Verdonck
Productiecoördinatie: Hanne
Van Waeyenberge en Johan
Penson | Productie: Rosas,
KVS en De Munt/La Monnaie
Met dank aan:
Hildegard De Vuyst, Frank
Van Dessel, Willy Thomas,
Sara Jansen, An-Marie
Lambrechts, Geert Opsomer,
Valentine Kempynck, Vincent
Dunoyer, Josse De Pauw, Flint,
Anani Dodji Sanouvi, Chrysa
Parkinson, Hanne Pleysier,
Jonas Devos, Manu Devriendt,
Stijn, Gregory Brems, Leen
Persoons, Tomas Desmet,
Samuel Turpin, Dennis Tyfus,
Renzo Martens, Dirk Verstockt,
Jitske Vandenbussche en
Guy Cassiers.

Nine Finger

Do 11 december 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €14 | Reductie €10
Dubbelspelticket in combinatie met Steve Reich Evening op 15 oktober 08
in 30CC/schouwburg.

Inspiratiebron voor Nine Finger is het boek Beasts of
no nation van Uzodinma Iweala, een Amerikaan van
Nigeriaanse origine. In een rudimentair, kinderlijk Engels
beschrijft hij de perversiteit van de oorlog, gezien door de
ogen van een kindsoldaat. Rosas-danseres Fumiyo Ikeda
en acteur Benjamin Verdonck vertellen samen dit verhaal.
Met niets in de handen en niets in de mouwen, maar met
grote verwondering en poëtisch meesterschap. Onderhuids
blijft de grote vraag woekeren: hoe kunnen wij ons
vanuit de kunst verhouden tot de gruwel van de wereld?
Deze voorstelling wordt gespeeld in het Engels.
‘Het is een aangrijpende vertolking van de vertwijfeling die
je bij dit verhaal om het hart slaat, subliem en verschrikkelijk
tegelijk.’ – de morgen
www.rosas.be

© H. sorgeloos
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© u. dehaes

Ugo Dehaes | kwaadbloed
Dans
Première
Choreografie: Ugo Dehaes
Samenwerking:
Arne Lievens, Roeland Luyten,
Marc Iglesias Figueros, Chloé
Dujardin, Katja Dreyer, Guylène
Olivares, Ken De Cooman,
Christine Divito, Etienne
Bideau-rey, Magali Benvenutti
en Gemma Higginbotham
Productie: Kwaad bloed vzw
Coproductie: Kunstencentrum
Vooruit (Gent), Stuk
Kunstencentrum (Leuven) en
Work Space (Brussel) Met
de steun van: De pianofabriek,
Kunstencentrum Buda, Monty,
WP Zimmer en de Vlaamse
Gemeenschap

stukproduct

Forces

Di 16 & wo 17 december 08 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €9 | Reductie €5

Aanvankelijk twijfelde de Leuvense choreograaf Ugo
Dehaes of hij balletdanser of burgerlijk ingenieur wilde
worden, tot hij een bezoek bracht aan een Klapstukfestival.
Sindsdien kiest hij resoluut voor dans, maar steeds vanuit
een wetenschappelijke insteek.
FORCES verwijst naar de vier universele krachten:
de zwaartekracht, de elektromagnetische kracht,
de zwakke en de sterke nucleaire kracht. De fenomenen
die gestuurd worden door deze 'forces' vertaalt Dehaes
in wervelende fysieke scènes en verbluffende beelden.
Hierrond werkt hij iedere maand met andere dansers
wat telkens een kort stuk oplevert. Zoals een concert
bestaat uit liedjes, wordt FORCES samengesteld uit die
verschillende stukken. STUK presenteert de première
van deze 'kracht-meeting'.
www.kwaadbloed.com
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Campo | Pol Heyvaert
Theater | Dubbelspel
Concept, regie en video:
Pol Heyvaert
Tekst:
Paul Mennes, René Heyvaert
en Pol Heyvaert
Met: Mark Verstraeten,
Jackie Dewaele, Ragna Aurich
en Steve Aernouts
Muziek: Das Pop
Dramaturgie: Bart Capelle
Productie: Campo
Coproductie: Theater Antigone
 In samenwerking met: Muhka
en Cera Foundation

René

Wo 17 december 08 . 20u00 . 30CC/schouwburg

	basis	reductie
rang 1 €15
€12		
rang 2 €13
€10
Dubbelspelticket in combinatie met Dans les forêts op 11, 12 en 13 maart
09 in STUK Studio.

Aardappelen koken, en ze daarna nog opeten ook. Met smaak. Ik zou
zelf zeggen, met zeer veel smaak. Eten uit honger doet lekkere dingen
lekker smaken. Nu taart eten in plaats van aardappelen? Ik denk er
niet aan. Men eet geen taart wanneer men honger heeft. Ik zou alleen
maar mogen eten uit honger. En toch eet ik soms taart, of andere
zoetigheden die men niet eet uit honger. Hoe komt dat toch, dat ik die
onnodige dingen niet kan laten? Of zijn ze misschien toch nodig. Men
heeft geen honger, maar men heeft goesting, zegt men dan. Misschien
zijn die dingen die men niet uit honger eet maar wel uit goesting ook
levensnoodzakelijk? Die vraag heeft blijkbaar te maken met de vraag:
moeder waarom leven wij? Wij eten aardappelen om koekskes en
taart te kunnen eten. Ziedaar. Zo klaar als zonnewater.’
rené heyvaert
Na zijn vorige succesproductie Aalst, geïnspireerd op het familiedrama in de gelijknamige stad, maakt Pol Heyvaert nu een
voorstelling over architect en beeldend kunstenaar (en oom) René
Heyvaert, die pas na zijn dood bekend werd. Tijdens zijn leven
schreef hij veel brieven, over zijn rol als mens en als kunstenaar
in de maatschappij. Brieven waarin hij nadacht, maar ook klaagde
over zijn slechte gezondheid en over wat voor eenzame sukkelaar hij wel was. Dit brievenmateriaal werd herwerkt door Paul
Mennes en Pol Heyvaert zelf. De voorstelling wordt een auditie
naar de ware René, maar schetst tegelijk een portret van een eigenzinnig man met verschillende gezichten en persoonlijkheden.
www.campo.nu
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STaN SPeelT
TheaTer | DubbelSPel
tekst:
nAAr thAnAssis VAltinos e.A.
een Voorstelling
VAn en met:
tine embrechts
en frAnk Vercruyssen
productie:
tg stAn

blijf
weg*

do 18 & Vr 19 december 08 . 20u30 . stuk soetezAAl
Basis €14 | Reductie €10
duBBelspelticket in cOmBinatie met stAn speelt brAndhout. een irritAtie
Op 24 en 25 feBRuaRi 09 in 30cc/schOuwBuRg

Tine Embrechts en Frank Vercruyssen laten zich inspireren
door de novelle Plumes de Bécasse van de Griekse schrijver
Thanassis Valtinos.
plumes de bécasse: pluimen of veren van een snip of van de snip
of van snippen of snippepluimen of snippeveren of snipveren.
een novelle, geschreven als dialoog tussen een man en een vrouw.
zij heet rania, hij yanis.
ze zijn getrouwd, al een jaar of zeven.
zij wil een scheiding,
hij niet.
zij is niet echt uitstaanbaar.
hij nog minder.
hun interactie is niet wat men vredig zou noemen.
[* haatliefdesgedicht van Maaike Neuville].
www.stAn.be
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Monk

Theater
Met:
Ellen Goemans,
Rutger Kroon
Maartje van den Brink
Tekstbewerking:
Ellen Goemans,
Rutger Kroon,
Maartje van den Brink
Joachim Robbrecht
Eindregie:
Joachim Robbrecht

Goemans, Kroon,
Van den Brink
naar Ritter, Dene, Voss

Do 8 januari 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

Er bestaat niks mooiers dan een verregende namiddag
in bed
Twee dames en een heer. Zus, broer, zus. Twee actrices,
de ander net ontslagen uit een kliniek. Herenigd, dus je
praat wat bij. Met een gezellig etentje, afgesloten met een
feestelijk nagerecht. Waarbij de pannenkoeken je om de
oren vliegen (met of zonder vulling). De sfeer van haat,
onderdrukking en afhankelijkheid. Terwijl de portretten
van eerdere generaties met uitpuilende ogen op
je neerkijken. MONKs nieuwste is losjes gebaseerd
op Ritter, Dene, Voss van Thomas Bernard. In hun
gekende snedige en hilarische speelstijl wordt deze
Bernard maatschappijkritisch onder handen genomen.
De regie is in handen van de jonge, beloftevolle Vlaamse
regisseur Joachim Robbrecht.
www.tgmonk.nl

© monk
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© S. lernous

Abattoir Fermé
Theater
Regie: Stef Lernous
Spel: Ragna Aurich,
Joost Vandecasteele
en Chiel van Berkel
Soundtrack: Kreng
Scenografie: Leo De Nijs
Techniek en licht: Kim Rens
Kostuum: Marga Sanders
Dramaturgie: Nick Kaldunski
en Tine Van den Wyngaert
Productie: Abattoir Fermé
i.s.m. kc nOna en
Nieuwpoorttheater

Tourniquet

Wo 14 & do 15 januari 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

In Tourniquet zet Abattoir Fermé (winnaar van de
Vlaamse Cultuurprijzen – Podium 2007) zijn zoektocht
naar woordloos en filmisch theater verder (cfr. Moe Maar
Op en Dolend, Tinseltown). Deze voorstelling speelt
zich af in een huis waar drie mensen zich overgeven
aan rituelen, trance en exorcismen. Een meeslepende
theatertrip waarin de drie acteurs intense beelden op
het netvlies van de toeschouwer branden.
Tourniquet, genomineerd voor de Nederlandse selectie van
het Theaterfestival ‘08, werd in de pers omschreven als ‘een
hoogtepunt... een hypnotiserende ervaring én een van de beste
stukken van het jaar.’
www.abattoirferme.be
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Jan Decorte | Bloet, Cie Marius
en Kaaitheater
Theater
Met: Jan Decorte,
Sigrid Vinks, Waas Gramser,
Kris van Trier en
Herwig Ilegems
Tekst en regie: Jan Decorte
Decor: Jan Decorte
en Johan Daenen
Kostuums: Jan Decorte,
Sigrid Vinks en Sofie D’Hoore
Licht: Jan Decorte
en Luc Schaltin
Productie: Bloet vzw
Coproductie: Compagnie
Marius en Kaaitheater
Met de steun van de
Vlaamse Overheid en
de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Wintervögelchen

Wo 21 & do 22 januari 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

so unglücklich
wie eine schwalbe
bin ich
unwesenbar
fwiet fwiet
fuut fuut
so einsam sang
so einsam sang
hoeitsiflou
Geïnspireerd door Shakespeare en Hölderlin maakt
Jan Decorte een vrolijke voorstelling over macht, jaloezie,
wanhoop, liefde en een vogeltje. Hij wordt bijgestaan
door zijn trouwe trawanten Sigrid Vinks, Johan Daenen
(decor), Sofie D’Hoore (kostuums) en Luc Schaltin (licht),
en de toneelspelerskameraden Waas Gramser,
Kris Van Trier en Herwig Ilegems.
www.kaaitheater.be
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© C. Van der Burght

Meg Stuart | Damaged Goods & EIRA
Dans | Dubbelspel
Choreografie: Meg Stuart
Gecreëerd met en uitgevoerd
door: Francisco Camacho en
Kotomi Nishiwaki | Muziek: Hahn
Rowe | Dramaturgie: Bart Van den
Eynde | Installatie: Doris Dziersk
Kostuums: Jean-Paul Lespagnard
Licht: Jan Maertens | Assistentie
choreografie: Abraham Hurtado
Met dank aan: Sonya Cipriano,
Christine Clauser, Sarah Corijnen,
Ierê Ferreira, Françoise Hottois,
Anne Kleiner, André Lepecki en
Eddy Present | Productie: Damaged
Goods en EIRA | Coproductie:
Kunstencentrum Vooruit (Gent),
Volksbühne am Rosa-LuxemburgPlatz (Berlin), PACT Zollverein
(Essen), Centro Cultural de Belém
(Lisboa), Théâtrede la Bastille
(Paris) en Festival d’Automne
(Paris) | Meg Stuart en Damaged
Goods worden gesteund door
de Vlaamse overheid en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie
| Francisco Camacho en EIRA worden gesteund door MC/IA
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BLESSED

Wo 28 & do 29 januari 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €14 | Reductie €10
Dubbelspelticket in combinatie met FORGERIES op 4 november 08
in 30CC/schouwburg.

De Amerikaanse choreografe-danseres Meg Stuart en
de Portugese choreograaf-danser Francisco Camacho
ontmoetten elkaar voor het eerst in New York. Hij volgde
haar naar België om er te dansen in haar debuut Disfigure
Study. Daarna ging elk zijn eigen weg maar nu vinden
ze elkaar opnieuw. Meg Stuart creëert met BLESSED
een nieuwe choreografie voor en met Camacho in een
geluidsdecor van Hahn Rowe.
Eenvoudige elementen als regen en karton en het menselijk
lichaam vormen in BLESSED een ultiem verweer tegen
elke ondergang, elk noodlot. Een werk van somberheid en
onverbiddelijke struggle for life dat tegelijk ook troost biedt.
www.damagedgoods.be

ZEVEN / Inne Goris
Theater
Regie: Inne Goris
Spel: Alice Bogaerts,
Joris Bruyneel,
Ruth Bruyneel, Steven
De Beleyr, Pia Decabooter,
Robin Ekkart, Tine Feys, Joke
Heylen, Romy Lauwers,
Fran Michiels, Samuel
Saelemakers, Hannah Soenens,
Joy Thielemans, Inke Trekker,
Daisy Van Praet en Oscar
Willems | Scenografie: Michiel
Van Cauwelaert | Muziek:
Eavesdropper | Kostuums:
Lieve Meeussen | Techniek:
Johan Vandenborn
en Jelle Decrock
Dramaturgie: Jan Staes

stukproduct

Naar Medeia

Di 3 & wo 4 februari 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €9 | Reductie €5

We weten wat we zijn en niet wat we worden
Hoe reageer je op geliefden die elkaar het leven onmogelijk
maken? Hoe voelt het om te beseffen dat je verraden bent?
Hoe angstwekkend kunnen je eigen ouders zijn?
En kun je ondanks alles dan toch nog lachen?
Naar Medeia, gebaseerd op het klassieke Medea-verhaal,
laat de stem van 16 jongeren van verschillende leeftijden
horen. Een zoeken waarbij de grens tussen goed en
kwaad uiterst dun is. Wanneer verlies je je onschuld en
onwetendheid? En hoe sterk en zwak kan een mens zijn?
Naar Medeia geeft langzaam de onderlinge verhoudingen
prijs. Een voorzichtig uitproberen van een eigen stem.
Inne Goris neemt je na Pride & Prejudice en La petite
fille qui aimait trop les allumettes opnieuw mee in een
fijnzinnig gedirigeerde draaikolk van klanken, bewegingen,
lichtvegen en emoties. Inne Goris’ kindervoorstelling
Droesem werd genomineerd voor het Theaterfestival ‘08.

© k. broos

25

© S. massart

SKaGeN
Theater
SKaGeN is:
Yves Degryse,
Valentijn Dhaenens,
Korneel Hamers,
Mathijs Scheepers,
Bruno Vanden Broecke,
Clara van den Broek,
Eline Van Hoye,
Jeroen Wuyts,
Geert De Vleesschauwer
en Barbara De Laere
i.s.m. Peter van den Eede.
Tekst: SKaGeN i.s.m.
Peter van den Eede
Productie: SKaGeN
i.s.m. De Tijd
Met de steun van
de Vlaamse Regering

IO | een ziekenhuiskomedie

Wo 18, do 19 & vr 20 februari 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

SKaGeN heeft de smaak goed te pakken. Na de hilarische
deurenkomedie, Deurdedeurdeur, maakt het gezelschap
naadloos de overstap naar een ziekenhuiskomedie.
Verregaande verbouwingen en herstructureringen treffen
een ziekenhuis. Er stelt zich een nijpend, cumulatief
ruimteprobleem. Doordat het personeel opeengepakt zit
in de 'voorlopige vergaderruimte', wordt de situatie steeds
verwarder. Stress en spanning eisen hun tol: de artsen
vertonen een alsmaar vreemder gedrag in deze uit de hand
gelopen ziekenhuissoap.
De titel IO (te lezen als de binaire getallen I en O)
verwijst naar een omgeving waarin menselijke emoties
en handelingen geanalyseerd worden in al hun meetbare
componenten.
www.skagen.be
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STAN speelt
Theater | Dubbelspel
Naar:
Holzfällen. Eine Erregung
van Thomas Bernhard
Een voorstelling van:
Jolente De Keersmaeker,
Damiaan De Schrijver
Thomas Walgrave
Productie: tg STAN

Brandhout.
Een irritatie

Di 24 & wo 25 februari 09 . 20u00 . 30CC/schouwburg
	basis	reductie
rang 1 €15
€12		
rang 2 €13
€10
Dubbelspelticket in combinatie met STAN speelt blijf weg
op 18 en 19 december 08

Terwijl iedereen op de toneelspeler aan het wachten is,
die beloofd had na de opvoering van De Wilde Eend,
tegen half twaalf,
naar hun avonddiner in de Gentzgasse te komen,
observeerde ik het echtpaar Auersberger vanuit de orenzetel,
waarin ik begin jaren ’50 bijna dagelijks zat,
en bedacht dat het een zware vergissing was geweest
op de uitnodiging van de Auersberger in te gaan.
[eerste zin uit de roman Holzfällen, Thomas Bernhard]
Thomas Bernhard schreef midden jaren '80 een trilogie over
de kunsten: Der Untergeher over de pianist Glenn Gould,
Alte Meister over de schilderkunst en Holzfällen over
theater. Twaalf jaar na de theatermonoloog Oude Meesters,
naar het tweede deel van deze trilogie, vonden Damiaan
De Schrijver en Jolente De Keersmaeker de tijd rijp voor
een nieuwe alleenspraak: Brandhout. Een irritatie naar
Bernhards derde deel.
www.stan.be
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© F. peeters

Andros Zins-Browne
Dans
Concept:
Andros Zins-Brown
Geluid: Peter Lenaerts
Productie: wp Zimmer
voor Filter vzw
Coproductie:
BUDA Kunstencentrum
(Kortrijk), PACT/Zollverein
(Essen) en Kunstencentrum
Vooruit (Gent) | Met steun van:
wp Zimmer, Stad Antwerpen,
Dans in Limburg,
STUK Kunstencentrum (Leuven)
en de Vlaamse Overheid

stukproduct

Second Life

Wo 25 & do 26 februari 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €9 | Reductie €5

Historisch gezien zijn Utopia's religieuze of politieke
projecten, maar vandaag verstaan we onder Utopia’s
eerder commerciële ondernemingen die de belofte van
een utopie steeds dichter bij de leefbare werkelijkheid
brengen. Voorbeelden die daarbij opvallen zijn de Club
Med-vakantiepakketten, cruiseschepen en online
virtuele werelden.
Cruiseschepen en vakantiepakketten richten zich vaak
tot oudere generaties terwijl de online gemeenschappen
doorgaans bevolkt worden door jongeren. In First Life,
dat Zins-Browne eerder creëerde, ging hij aan de slag
met jongeren. Voor Second Life kiest hij resoluut voor
vier oudere performers tussen de 60 en de 80 jaar oud.
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NTGent | Johan Simons
Theater | Dubbelspel
Naar: “Double Indemnity
in Three of a Kind”
van James M. Cain
Bewerking: Koen Tachelet
en Jeroen Versteele
Regie: Johan Simons | Dramaturgie:
Paul Slangen | Spel: Pierre Bokma,
Elsie de Brauw, Sanne den Hartogh,
Frank Focketyn, Katja Herbers, Servé
Hermans, Wim Opbrouck en Kristof
Van Boven | Muzikale leiding: Wim
Opbrouck / Steve Dugardin
Assistent regisseur: Marc Swaenen
Decorontwerp: Johan Simons / Luc
Goedertier en Freddy Schoonackers
Kostuumontwerp: Greta Goiris
Lichtontwerp: Dennis Diels | Kap en
grime: Alexander Kinds | Arrangeur
zang: Dirk Peeters | Klankmontage:
Predrag Momcilovic | Regieassistentie: Katelijne Laevens
Eerste inspiciënt: Ferre Carron
Techniek: Pieter De Wulf, Jeroen
Van Houtte en Geert De Rodder
Kleedster: Katelijne Laevens
Kostuums: An De Mol, Bert Menzel
en Mieke Vandercruyssen | Decor
atelier: NTGent | Pers/publiciteit:
Benny D’haeseleer | Productieleiding:
Wilfried Van Dyck | Productie:
NTGent en Wiener Festwochen

Instinct

Do 26 februari 09 . 20u00 . 30CC/schouwburg
	basis	reductie
rang 1 €15
€12		
rang 2 €13
€10
Dubbelspelticket in combinatie met Kamp Jezus op 13 en 14 november 08
in STUK Soetezaal

In Double Indemnity, een typische film noir van Billy
Wilder, wordt verzekeringsagent Neff verliefd op Phyllis,
echtgenote van een oliemagnaat. Neff gaat akoord met
Phyllis’ perfide voorstel om haar man te vermoorden en diens
levensverzekering op te strijken. Verblind door passie
en drift, voert de doodeerlijke Neff het plan uit. Maar aan zijn
roes komt een einde wanneer zijn vriend en fraudespecialist
Keyes steeds dichter bij de waarheid komt…
Vorig seizoen werd deze fantastische productie op lovende
kritieken onthaald. In Leuven werd ze toen geannuleerd,
maar nu tonen we ze opnieuw.
www.ntgent.be

© P. DEPREZ

29

© F. VANZIELEGHEM

zoo | Thomas Hauert
Dans
Move Me
Concept en regie:
Thomas Hauert | Dans:
Thomas Hauert, Martin Kilvady,
Sara Ludi, Chrysa Parkinson,
Zoë Poluch, Mat Voorter
en Samantha van Wissen
Scenografie en licht ontwerp:
Jan Van Gijsel | Sound design
en originele muziek: Peter
Van Hoesen | Kostuum: OWN
Productie: ZOO | Coproductie:
Kunstenfestivaldesarts (Brussel),
Kaaitheater (Brussel),
PACT Zollverein (Essen), Festival
Alkantara (Lissabon) en Mercat
de les Flors (Barcelona)
Gesteund door:
Vlaamse Gemeenschap,
Vlaamse Gemeenschapscommissie,
Pro Helvetia - Fondation suisse
pour la culture en
“Ein Kulturengagement
des Lotterie-Fonds des
Kantons Solothurn”

Accords

Wo 4 & do 5 maart 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

In tien jaar tijd heeft de Zwitsers-Belgische Thomas
Hauert zich in binnen- en buitenland laten kennen als
een choreograaf met een eigen stijl. Hij staat garant voor
dansant spelplezier. Vorig jaar werd dat gevierd met een
herneming van zijn eerste voorstelling Cows in Space,
nu krijg je zijn allernieuwste voorgeschoteld: Accords.
Muziek heeft altijd een primordiale rol gespeeld in
Hauerts dansstukken, maar nu onderzoekt hij verder de
verschillende manieren waarop muziek de dansbeweging
kan sturen. Accords is een choreografische compositie
die men ervaart als een stuk muziek. Harmonie, melodie,
contrapunt, ... worden door de dansers fysiek vertaald,
versterkt of vervormd. Accords werd alvast warm onthaald
op het kunstenfestivaldesarts ‘08.
www.zoo-thomashauert.be
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TERVUREN

TIENEN

Tiensesteenweg
BRABANTHAL

Voorstellingen in STUK
5
5
5
5

7
EGROTEMOND
8			SKAGEN
9 5 15
14    5 16/10/08
€ 5 x  . . . . . . . . . . .  TICKETS

			FORCES
UGO DEHAES

€  . . . . . . .

i! 2
KOBALT WORKS | ARCO RENZ

5 8 5 9/10/08

€ 8 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€ 8 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

€  . . . . . . .

METAMORPHOSEN & I’M HAPPY MEN
DE ROOVERS & BENJAMIN VERDONCK

5 20    5 21/10/08

€ 10x  . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

5 18    5 19/12/08

€8 x  . . . . . . . . . . . 

			

KAMP JEZUS
WUNDERBAUM

5 13    5 14/11/08

€8 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€10x  . . . . . . . . . . 

€  . . . . . . .

€5 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

€8 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€5 x  . . . . . . . . . . . 

5 8/01/09

€5 x  . . . . . . . . . . . 

€10x  . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

			TOURNIQUET
ABATTOIR FERMÉ

5 14    5 15/01/09

€8 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

5 21    5 22/01/09

€8 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

5 28    5 29/01/09

€10x  . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

			IO | EEN ZIEKENHUISKOMEDIE
SKAGEN
5 18
5 19    5 20/02/09
€8 x  . . . . . . . . . . .  TICKETS

TICKETS

€  . . . . . . .

€  . . . . . . .

€  . . . . . . .

TICKETS

TICKETS

TICKETS

TICKETS

€  . . . . . . .

TICKETS

€  . . . . . . .

€  . . . . . . .

€  . . . . . . .

5 25    5 26/02/09

€5 x  . . . . . . . . . . . 

			

ACCORDS
ZOO | THOMAS HAUERT

€  . . . . . . .

5 4    5 5/03/09

€8 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

€  . . . . . . .

			DANS LES FORÊTS
MANAH DE PAUW
5 11
5 12    5 13/03/09
€8 x  . . . . . . . . . . .  TICKETS

€  . . . . . . .

TICKETS

			SAVING LIES
RANDOM SCREAM | DAVIS FREEMAN

€  . . . . . . .

5 17/03/09
			

32
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€5 x  . . . . . . . . . . . 

			SECOND LIFE
ANDROS ZINS-BROWNE

			NINE FINGER
ROSAS, KVS & DE MUNT

5 11/12/08

€8 x  . . . . . . . . . . . 

5 3    5 4/02/09

			PERSONAL TRAGEDY
ONTROEREND GOED

5 10    5 11/12/08

€  . . . . . . .

€  . . . . . . .

			TOREN
RUTH BECQUART

5 25    5 26/11/08

TICKETS

			NAAR MEDEIA
ZEVEN | INNE GORIS

			KRANKHEIT FRAU
CINDERELLA | HANNEKE PAAUWE

5 24/11/08

€10x  . . . . . . . . . . 

			BLESSED
MEG STUART | DAMAGED GOODS & EIRA

			YOU ARE HERE
DEEPBLUE

5 20    5 21/11/08

€  . . . . . . .

WINTERVÖGELCHEN
JAN DECORTE - BLOET, CIE MARIUS & KAAITHEATER

			QUILLS
DE ROOVERS

5 17    5 18/11/08

TICKETS

			GOEMANS, KROON, VAN DEN BRINK
MONK

SAISON 1 ÉPISODE 2
GRAND MAGASIN

5 3    5 4/11/08

€5 x  . . . . . . . . . . . 

			BLIJF WEG
STAN

ISAAC AND ALL THE THINGS HE DOESN’T…
LAMPE | PIETER DE BUYSSER

5 15 5 16/10/08

5 16    5 17/12/08

€5 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

in 30CC  / schouwburg
			ROADMOVIE
BRAAKLAND/ZHEBILDING

5 19/03/09

€8 x  . . . . . . . . . . . 

			STEVE REICH EVENING
ROSAS | ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

€  . . . . . . .

TICKETS

			LINOLEUM/SPEED
ABKE HARING

€  . . . . . . .

€5 x  . . . . . . . . . . . 

			

ASHES
LES BALLETS C. DE LA B. | KOEN AUGUSTIJNEN

5 2    5 3/04/09

€10x  . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

TICKETS

			THE COVER UPS OF ALABAMA
58
COMPAGNIE CECILIA
59
5 10    5 11/04/09
€8 x  . . . . . . . . . . .  TICKETS

			MOSCOW
BERLIN
57
5 8    5 9/05/09
€8 x  . . . . . . . . . . . 

€8 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€ ..............

5 €12

5 €10 x  . . . . . . . . .

TICKETS

€ ..............

TICKETS

€ ..............

TICKETS

€ ..............

TICKETS

€ ..............

TICKETS

€ ..............

			RENÉ
CAMPO | POL HEYVAERT
RANG 1 	RANG 2

5 17/12/08

5 €12

5 €10 x  . . . . . . . . .

			BRANDHOUT. EEN IRRITATIE
STAN

€  . . . . . . .

RANG 1 	RANG 2

5 24 5 25/02/09

5 €12

5 €10 x  . . . . . . . . .

INSTINCT
NTGENT | JOHAN SIMONS

€  . . . . . . .

TICKETS

RANG 1 	RANG 2

5 26/02/09

5 €12

5 €10 x  . . . . . . . . .

			MET VUUR SPELEN
DE ROOVERS

€  . . . . . . .

TICKETS

			ZILKE
WALPURGIS

5 13    5 14/05/09

5 €13 x  . . . . . . . . .

RANG 1 	RANG 2

5 4/11/08

ALTIJD PRIJS
COMPAGNIE CECILIA
€8 x  . . . . . . . . . . . 

5 €16

			FORGERIES, LOVE AND OTHER MATTERS
DAMAGED GOODS / PAR B.L.EUX

5 25    5 26/03/09

5 28
5 29    5 30/04/09

RANG 1 	RANG 2

5 15/10/08

€  . . . . . . .

TICKETS

			SPECCHI
MANUELA RASTALDI

RANG 1 	RANG 2

5 17 5 18/03/09

5 €12

5 €10 x  . . . . . . . . .

			

ATROPA. DE WRAAK VAN DE VREDE
TONEELHUIS | GUY CASSIERS
RANG 1 	RANG 2

5 16/04/09

5 €12

5 €10 x  . . . . . . . . .

TICKETS

€ ..............

			HET HERTENHUIS
JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY
RANG 1 	RANG 2

5 13    5 14/05/09

€5 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

5 €12 5 €10 x  . . . . . . . . . TICKETS € ..............
			
			PITIÉ
LES BALLETS C. DE LA B. | ALAIN PLATEL

5 20/05/09

€8 x  . . . . . . . . . . . 

TICKETS

€  . . . . . . .

5 26/05/09

			
			NEEDLAPB
JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY

			

5 6/05/09

RANG 1 	RANG 2

5 €16

5 €13 x  . . . . . . . . .

TICKETS

€ ..............
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SUBTOTAAL TICKETS

€ ..............................................

BESTELFORMULIER

TERUG TE STUREN naar
KUNSTENCENTRUM STUK,
Naamsestraat 96, B-3000 Leuven
of faxen naar
016 / 320 330

Voornaam:
Naam:
Straat:

NR:

gemeente:

postcode:

gsm:	GEBOORTEDATUM:
	E-MAIL:
	TELEFOON:
OVERDAG & ‘S AVONDS

Reductietarief is van toepassing op een abonnement (vanaf 5 voorstellingen uit het volledige STUKaanbod)
of wanneer JE over een geldige STUKkaart (per persoon) beschikt. Meer uitleg hierover vindt u op p.51

5 Ik heb een geldige STUKkaart met vervaldatum
5 Ik bestel een STUKkaart (pasfoto en kopie identiteitskaart bijsluiten)
Subtotaal STUKkaart	

€ 10

Subtotaal tickets

€

totaal bedrag

€

Ik betaal dit bedrag:

5 per overschrijving [met vermelding naam op rekeningnummer Kunstencentrum STUK vzw: 734-4292000-50]
5 VISA | MasterCard
Kaartnummer:

Vervaldatum:

Naam kaarthouder:

Handtekening:
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Manah De Pauw
Theater | Dubbelspel
Concept en realisatie:
Manah Depauw
Film: i.s.m. Jen Debauche
Soundscape:
i.s.m. Daniel Voisin
Productie:
Margarita Production
voor The Other vzw
In samenwerking met:
Buda Kunstencentrum,
STUK Kunstencentrum,
CAMPO en Kunstencentrum
nOna

stukproduct

Dans les forêts

Wo 11, do 12 & vr 13 maart 09 . 20u30. STUK Studio
Basis €12 | Reductie €8
Dubbelspelticket in combinatie met René op 17 december 08 in 30CC/
Schouwburg.

Mond dicht en oren open.
Een vrouw al duizend keer gestorven, is geboren.
Zij is uit een mond gekomen die open en toe kan gaan
als een wonde.
Zij is niet verrot, zij is als een vrouw geboren, met op haar buik
twee borsten als twee fragiele suikerroosjes.
Nu laat men de geboorte besluiten, want het donker valt en
alles lijkt tenslotte verenigd in een unieke tijd die gunstig is
voor het begin van dit verhaal .
In Dans les forêts volgt het publiek via een voorstelling
en een film het verhaal van een vrouw die getrouwd is met
een man met twee gezichten. Alvorens weg te vluchten in
de bossen, vermoordt ze de man. De hut, waarin ze zich
verschuilt, verzamelt tussen zijn planken al onze verlangens
naar terugtrekking, een plaats waar de tijd stilstaat en alle
wetten vervallen. De sfeer in Dans les forêts herinnert aan
het woud in de nacht, zoals het woud uit onze dromen als
kind: ondoordringbaar en somber, met her en der kreten van
beesten opgeschrikt door de bleekheid van de maan. Treed
binnen in de heerlijk absurde wereld van Manah De Pauw.
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Random Scream | Davis Freeman
Dans | Performance
Concept:
Davis Freeman
Gecreëerd met en
uitgevoerd door:
Davis Freeman,
Vitor Roriz,
Kylie Walters,
Gerrit Valckenaers e.a.
Productie:
Random Scream

stukproduct

Saving Lies

Di 17 maart 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €9 | Reductie €5

Na hun opvallende performances op het Playground-festival
‘08 keren de Amerikaanse kunstenaar Davis Freeman en zijn
collectief Random Scream terug naar STUK. In Saving Lies
tast Freeman de grenzen van theater af en onderzoekt hij
het fenomeen ‘illusies’. Met behulp van dans, tekst, muziek
en video doet hij de lijnen tussen fictie en realiteit vervagen
en stuurt hij de blik van elke toeschouwer afzonderlijk.
Saving Lies zal verschillende locaties in het STUKgebouw
bespelen. Davis Freeman werkte eerder samen met
gerenommeerde gezelschappen als Forced Entertainment,
Meg Stuart en Les Ballets C. de la B.
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De Roovers
Theater | Dubbelspel
Met:
Sara De Bosschere,
Sofie Sente,
Luc Nuyens e.a.
Scenografie:
Stef Stessel
Kostuums:
An D’Huys

Met vuur spelen

Di 17 & wo 18 maart 09 . 20u00 . 30CC/schouwburg
basis	reductie
rang 1 €15
€12		
rang 2 €13
€10
Dubbelspelticket in combinatie met Quills op 17 en 18 november 08 in
STUK Soetezaal

Ik houd van je ziel,
omdat hij kwetsbaarder is dan de mijne,
even vurig als de mijne,
en even trouwloos als de mijne.
In Met vuur spelen schetst August Strindberg een meedogenloos beeld van een driehoeksrelatie. Een oude familievriend
komt weer op bezoek bij de familie die hij het jaar daarvoor,
plots en zonder afscheid te nemen, heeft verlaten. Een badplaats aan zee, het alles verterende vuur van de passie laait op.
De personages zijn niet uit op harmonie. Ze zoeken op intrigerende wijze de ongelijkheid op. Ze zijn hongerig naar liefde
en erkenning, bang om dit alles te verliezen.
www.deroovers.be
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© S. VANFLETEREN

Braakland/ZheBilding
Theater
Tekst & regie:
Adriaan Van Aken
Muziek: Rudy Trouvé en
Gerrit Valckenaers
Spel: Kris Cuppens en
Jessa Wildemeersch
Film:
Yoohan Leyssens

Roadmovie

Do 19 maart 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8

zij – dat ben jij
over jou wil hij het hebben
over jou en hem
en over het leven
dat af en toe meevalt
en heel vaak ronduit kut kan zijn
Hij is een veertiger die een leven leidt waar hij nooit voor
gekozen heeft. Hij heeft een vrouw en een dochter. Zijn werk
brengt hem van luchthaven naar luchthaven. Van hotel naar
hotel. Thuis is hij zelden. Zijn vrouw vergeet hij het eerst.
Zijn dochter lijkt de volgende op de lijst. Als hij zijn werk laat
voor wat het is, blijkt ze zestien te zijn en haar eigen leven
te leiden. Hij onderneemt pogingen om haar te leren kennen.
Als ze op een dag verdwijnt, gaat hij naar haar op zoek.
www.inbreek.be
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Abke Haring
Theater
Tekst en spel:
Abke Haring
Advies: Bart Meuleman
Geluidsontwerp:
Senjan Jansen
Lichtontwerp: Mark
Van Denesse
Beeld:
Jean Bernard Koeman
Zakelijk / productie:
Natalie Schrauwen
Productie: La résistance
ridicule vzw
Coproductie: Kaaitheater,
Theater Antigone
en Troubleyn
Met steun van de
Vlaamse Overheid

Linoleum
/speed

Wo 25 & do 26 maart 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €9 | Reductie €5

's ochtends
is het brood
te heet
om te snijden
eet het liever 's avonds
als het in kruimels
op je bord ligt
in een figuur gevallen
leesbaar
als een wolk
Sinds haar afstuderen aan Studio Herman Teirlinck wisselt
Abke Haring acteren af met schrijven en regisseren. Eind 2005
kon je in STUK haar productie HOOP zien, die genomineerd
werd voor het Theaterfestival. Over deze voorstelling schreef
De Standaard : ‘Abke Haring steekt de vinger in de wonde, en
blijft er een uur lang, vol afschuw en genot, meedogenloos in
rondpoken. Dit soort precisie is maar heel weinig op de theaterpodia te zien. Daarom alleen al is HOOP een aanrader.’
In Linoleum/Speed heeft ze het over het gezin, over de eenzaamheid in een gedwongen gezelschap en over de onmogelijkheid om tot een gesprek te kunnen komen.
Rauw, eerlijk en uitgepuurd.

© A. HARING
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Dans | Dubbelspel

© RACASSE/TORRES

Choreografie:
Koen Augustijnen
Dans en creatie: 8 Acrobaten
en dansers | Zang: Ammaryllis
Dieltiens of Irene Carpentier
(Sopraan) en Steve Dugardin
(Altus) | Muzikanten:
accordeon, luit, cello,
marimba’s/percussie/viool
Naar composities van
G.F. Händel | Muzikale
bewerking en elektronische
soundscapes: Wim Selles
Dramaturgie: Guy Cools
Bewegingsadvies:
Florence Augendre
Decorontwerp: Jean Bernard
Koeman | Lichtontwerp:
Carlo Bourguignon
Kostuumontwerp: Dorothée
Catry | Productieleiding en
tourmanagement: Fien Ysebie
Productie: Les Ballets
C de la B | Coproductie:
Theaterhaus Gessnerallee
(Zürich), La Rose des Vents
(Villeneuve d’Ascq), Théâtre
de la Ville (Paris), Brighton
Festival, Theater Bonn,
Torinodanza, KVS (Brussel) en
Theaterfestival Boulevard
(‘s-Hertogenbosch)
In samenwerking met:
Theater aan de Parade Met de
steun van Stad Gent, Provincie
Oost-Vlaanderen en Vlaamse
Overheid | Les Ballets C. de la B.
is Cultureel Ambassadeur van
Unesco-IHE, Institute for Water
Education

Les Ballets C. de la B. | Koen Augustijnen

Ashes

Do 2 & vr 3 april 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €14 | Reductie €10
Dubbelspelticket in combinatie met pitié! op 26 mei 09 in 30CC/schouwburg

In Ashes wordt het thema ‘vergankelijkheid’ onder handen
genomen. Nothing is forever. Hoe ga je daarmee om?
Over wat mensen allemaal doen om wat ze gerealiseerd
hebben niet te verliezen. Over de dualiteit tussen
vasthouden aan iets en de moeilijkheid iets los te laten.
De sociale patronen die hieruit naar voor komen, vertonen
een gelijkenis met de verhouding van onze kleinste
bouwstenen (onze cellen) t.o.v. elkaar. Met de muziek
van G. F. Händel, een contratenor, een sopraan, acht
performers en vijf dansers wordt deze thematiek gekneed
tot een intrigerende voorstelling.
www.lesballetscdelab.be
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Compagnie Cecilia

The Cover Ups of Alabama

wo 8, do 9, vr 10 & za 11 april 09 . 20u00 . Zaal Ons Huis
(Goudsbloemstraat 28, Leuven)
Basis €12 | Reductie €8
Dubbelspelticket in combinatie met Altijd Prijs op 28, 29 en 30 april 09 in
STUK Soetezaal.

Theater | Dubbelspel
Concept:
Johan Heldenbergh
Met:
Johan Heldenbergh,
Mieke Dobbels, Nils De Caster,
Pol Depoorter,
Patrick Riguelle en
Mario Vermandel
Realisatie:
Timme Afschrift
en Koen Demeyere
Kostuums: Marijke Pinoy
Productie:
Compagnie Cecilia
i.s.m. Internationaal
Straattheaterfestival (Gent)
Spreiding: Verenigde
Werkhuizen Thassos
met medewerking van:
toneel vier

Onder het motto Mamas, don’t let your babies grow up to
be cowboys zoekt Johan Heldenbergh dezelfde laagdrempeligheid op als bij Massis the Musical. Een feest voor het
publiek, maar dan wel eentje met weerhaken, voortgestuwd
door de wereld van de countrymuziek. Met Monroe (Johan
Heldenbergh) en Alabama (Mieke Dobbels) op gitaar en
het vierkoppige The Cover Ups als live band. Het instrumentarium bestaat uit pedal steel, banjo, wasbord, fiddle, mandoline.
Geen decor, alleen de band op krukjes. Simpele belichting,
maar fantastische kostuums: witte countrysuits met treskes,
boots en Stetson-hoeden voor iedereen.
www.compagnie-cecilia.be
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© K. BROOS

Toneelhuis | guy cassiers
Theater | Dubbelspel
Regie: Guy Cassiers
Tekst: Tom Lanoye | Vrij naar
Euripides, Aischylos, George
W. Bush, Donald Rumsfeld,
Curzio Malaparte en Riverbend
Bewerking: Guy Cassiers,
Erwin Jans en Tom Lanoye
Dramaturgie: Erwin Jans
Spel: Katelijne Damen, Gilda
De Bal, Vic De Wachter, Abke
Haring, Marlies Heuer, Ariane
Van Vliet | Stijlconcept en
vormgeving: Enrico Bagnoli,
Diederik De Cock en Arjen Klerkx
Kostuums Tim Van Steenbergen
Productie: Toneelhuis
Coproductie: Theatre de la Ville
(Parijs), Festival D’automne à
(Parijs), MC2 (Grenoble), Linz09
Cultural capital (AT), De Singel
(Antwerpen), Festival D’Avignon
(Frankrijk), Grand Theatre de
la ville de Luxembourg
(Luxemburg) en Maison de la
culture d’amiens (Frankrijk)

Atropa. de wraak van de vrede
Do 16 april 09 . 20u00 . 30CC/schouwburg

	basis	reductie
rang 1 €15
€12		
rang 2 €13
€10
Dubbelspelticket in combinatie met Metamorphosen & I’m happy men op
20 en 21 oktober 08 in STUK Soetezaal

Atropa, het sluitstuk van de Triptiek van de macht, grijpt
terug naar de moeder aller oorlogen: de Trojaanse oorlog.
Tom Lanoye en Guy Cassiers herwerkten in alle vrijheid
de bekende Griekse tragedies. Voor Agamemnons
argumenten ging Lanoye te rade bij de speeches van
George W. Bush en Donald Rumsfeld; de logique de guerre
is immers van alle tijden. Meteen klinkt in de val
van Troje, dat in de oudheid bekend stond als ‘de stad
van de Torens’, de echo door van de aanslag op Manhattan
en de bombardementen op Bagdad en Basra.
www.toneelhuis.be

42

Compagnie Cecilia
Theater | Dubbelspel
van: Arne Sierens
Met: Titus Devoogdt,
Robrecht Vanden Thoren
Muziek (live):
Jean-Yves Evrard
decor: Guido Vrolix
realisatie: koen demeyere,
Timme Afschrift
lichtontwerp : timme afschrift
Kostuums: lieve Pynoo
Spelregie: Koen Augustijnen
Productie: Compagnie Cecilia
met de steun van HETPALEIS
(Antwerpen) en Vooruit (Gent)
met dank aan:
minard (gent)

Altijd Prijs

Di 28, wo 29 & do 30 april 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8
Dubbelspelticket in combinatie met The Cover Ups of Alabama
op 8, 9, 10 en 11 april 09 in Ons Huis.

Een man ontmoet op een nacht een in delirium verkerende
jongeman. De man brengt hem naar huis. Drie maanden
later komt de jongeman hem bedanken en ontstaat er een
getroebleerde lotsverbondenheid. Ze spiegelen hun levens
aan elkaar, hun verlangens, hun relatie met hun vader.
Ze proberen elk voor zich antwoorden te vinden in een
wereld van huisjesmelkers, zwartwerkers en mensenhandelaars. Een wereld, bevolkt door in zichzelf gekeerde
jongeren die lijden aan het syndroom van Asperger. Deze
voorstelling werd genomineerd voor het Theaterfestival ‘08.
‘Arne Sierens slaat terug. (...) Altijd Prijs is een spannend stuk,
maar ook verrassend teder.’ [De Standaard, 5/5/08]
www.compagnie-cecilia.be

© K. VAN DER ELST
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Jan Lauwers & Needcompany
Theater | Dubbelspel
Tekst, regie, decor:
Jan Lauwers
Muziek: Hans Petter Dahl
en Maarten Seghers
Met: Grace Ellen Barkey,
Anneke Bonnema, Hans Petter
Dahl, Viviane De Muynck,
Misha Downey, Julien Faure,
Yumiko Funaya, Benoît Gob,
Tijen Lawton, Maarten Seghers
en Inge Van Bruystegem
Productieleiding:
Luc Galle | Een productie
van: Needcompany en
Salzburger Festspiele
Coproductie: Schauspielhaus
Zürich | In samenwerking
met: deSingel (Antwerpen)
en Kaaitheater (Brussel)
Met de steun van
de Vlaamse overheid.

Het Hertenhuis

Wo 6 mei 09 . 20u00 . 30CC/schouwburg
	basis	reductie
rang 1 €15
€12		
rang 2 €13
€10
Dubbelspelticket in combinatie met Needlapb op 20 mei 09 in STUK Soetezaal

Tijdens een tournee in Frankrijk krijgt een van de
Needcompanyleden, Tijen Lawton, het bericht dat haar broer,
oorlogsjournalist Kerem Lawton, doodgeschoten is in Kosovo.
Zijn tragische dood vormt het vertrekpunt voor de tekst
Het Hertenhuis over een groep theatermakers, die meer
en meer geconfronteerd wordt met de harde realiteit van
de wereld waarin ze rondtrekken. Alles is politiek maar kunst
is niet alles.
Het Hertenhuis is het laatste deel van de Sad Face / Happy
Face, een trilogie van drie verhalen rond menselijkheid.
De kamer van Isabella was het eerste deel en was een reflectie
op het verleden. Het tweede deel, De Lobstershop, gaat over
de toekomst en heeft de constructie van een nachtmerrie.
Het Hertenhuis nu is het heden. De volledige trilogie wordt in
augustus ’08 voor het eerst getoond op de Salzburger Festspiele.
www.needcompany.org
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BERLIN

Moscow

TheateR
Dubbelspel op Locatie
Première

Do 7, vr 8 & za 9 mei 09 . 20u30 . Paul Van Ostaijenpark
(Paul Van Ostaijenlaan, Heverlee)

Concept, Berlin
(Bart Baele, Yves Degryse,
Caroline Rochlitz) | Fotografie:
Bart Baele en Luk Sponselee
Montage: Bart Baele | Interviews:
Caroline Rochlitz en Yves
Degryse | Soundtrack: Benjamin
Boutreur | Muzikanten: Yuki Hori,
Sterre De Raedt, Nathalie Glas,
Katelijn Vankerckhoven en Toon
Offeciers | Mixage: Peter Van
Laerhoven | Geluidsopnames: Tom
De With en Roeland Trauwaen
Tolk: Alexey Babilua en Julia
Galygina | Research: Marina
Barrett | Tent: FLOAT | Grafische
vormgeving: Gerjo Van Dam
Softwareontwikkeling: Frank
Lanssens | Catering: Kim Troubleyn
Productie: Berlin | Coproductie:
STUK kunstencentrum (Leuven/
België), Kunstenfestivaldesarts
(Brussel/België), Theater op
de Markt / Zebracinema
(Hasselt/ België), Festival aan
de Werf (Utrecht/Nederland),
steirischer herbst festival (Graz,
Oostenrijk) en Dans & Teater
Festival (Göteborg/Zweden)
Dit project werd gefinancierd
met de steun van de Europese
Commissie (NXTSTP) | Met steun van
VAF, De Vlaamse Gemeenschap, Stad
Antwerpen en Flanders Image

Basis €12 | Reductie €8

Moskou, waar alle wegen nog steeds naar het Kremlin leiden.
Waar per vierkante kilometer meer miljardairs wonen dan
waar ook ter wereld. Waar de burgemeester de gayparade in
elkaar laat rammen. Waar alles wat je aanraakt geschiedenis is.
Waar alle clichés bevestigd en ontkend worden. Waar je
wodka niet per glas bestelt maar in grammen. Moskou, een
circus?
Theatercollectief Berlin ging praten met enkele markante
Moskovieten en legde hun getuigenissen vast in een ontstellend
filmdocument. Moscow kreeg de vorm van een rondreizende circusvoorstelling: het publiek neemt plaats op
tribunes in een tent. Terwijl de film op bewegende schermen
wordt geprojecteerd, spelen een strijkkwartet en pianist
de soundtrack van Benjamin Boutreur.
www.berlinberlin.be

stukproduct

© berlin

45

Walpurgis
Theater
Dubbelspel op Locatie
Productie: WALPURGIS
Coproductie: Flat Earth Society,
Theater op de Markt en
Zeeland Nazomerfestival
Regie en tekstbewerking:
Judith Vindevogel
Libretto: Pieter de Buysser
Muziek: Peter Vermeersch
Met: Eurudike De Beul,
Thaïs Scholiers, Charlotte
Vandermeersch, Bernard Van
Eeghem, Nordine Benchorf,
Evelien Van Hamme, Annique
Burms en Geert Vandyck
Kostuums: Myriam Van Gucht
Scenografie: Stef Depover
Geluid: Geert De Wit

Zilke

Wo 13 & do 14 mei 09 . 20u30 . Molens van Orshoven
(Stapelhuisstraat 13, Leuven)
Basis €12 | Reductie €8

De bloedmooie Zilke lijdt aan het zeldzame syndroom van
Asseroosje, ook wel Doornpoesje genoemd. Verschillende
keren per dag breekt Zilkes hart en sterft ze, om even later
door de genadeloze Dood weer tot leven te worden gewekt.
Deze fascinerende ziekte wordt door Zilkes moeder
gewetensloos uitgebuit in een circusact die de core business
vormt van haar winstgevende bedrijf The World Enterprise
of Entertainment. Tot de dag dat Zilke van huis weg loopt...
Een passioneel melodrama dat zich afspeelt in de diepste
krochten van het entertainmentmilieu. Flat Earth Society
tekent voor de muziek.
www.walpurgis.be
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Manuela Rastaldi
Dans | Performance
Variatie 1: Boxes
Concept/Regie: Manuela Rastaldi
Gecreëerd door: Manuela Rastaldi
en Yukiko Shinozaki | Uitgevoerd
door: Constance Neuenswander
en Mikiko Sagawa | Lichtontwerp:
Jan Van Gijsel | Geluidsontwerp:
Mathilde Billaud
Variatie 2: Mirrors
Concept/Regie: Manuela Rastaldi
Gecreëerd en uitgevoerd door:
Constance Neuenschwander,
Mikiko Sagawa, Silvana Suàrez
Cedeño, Karolina Wolkowiecka
Lichtontwerp: Jan Van Gijsel
Geluidsontwerp: Mathilde
Billaud | Productie: Margarita
Production for Ennesima vzw
Coproductie: Théâtre national
de Bretagne (F), Buda kunstencentrum (B) en Charleroi Danses/
Centre Chorégraphique de la
Communauté française (B) | In
samenwerking met: Kaaitheater
(Brussel), STUK Kunstencentrum
(Leuven), nadine (Brussel) | Met de
steun van de Vlaamse Overheid
Met dank aan: Yukiko Shinozaki,
Jesse Jansens, Bram Waelkens,
Nixon Fernandez, Thibaut De
Ridder, Ayelen Pariolin, Kajsa
Sandström, Sandra Ortega
en Thierry De Mey

Specchi

Wo 13 & do 14 mei 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €9 | Reductie €5

Specchi balanceert op de grens tussen dans en installatie.
Met twee variaties op ‘de vrouw in stukken gehakt’ gaat
deze voorstelling over de deconstructie van de vrouwelijke
vorm. Specchi wil het mechanisme van de illusie
ontmantelen met behulp van spiegels die decouperen,
ontwrichten, derealiseren en met kisten die bevatten,
kaderen, absorberen. De spiegels zorgen voor een visuele
afstand waardoor een spanning ontstaat. De vrouwelijke
performers onderzoeken de blik van de toeschouwer
op vrouwenlichamen. In plaats van de gangbare clichés
hierover, creëren ze een nieuwe, poëtische taal.
‘Het is zowel aantrekkelijk en verontrustend, met dit spel
van spiegels, waarvan de rechte hoeken de armen, de
bovenlichamen en de benen van de performers afhakken.
Het stuk verwijst zowel naar de kubistische schilderijen als
naar circusacts, waar men een vrouw in een doos in stukjes
hakt.’ [corinne bourbeillon, ouest france, 11/2007].
www.margaritaproduction.be

stukproduct

© M. RASTALDI
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Jan Lauwers & Needcompany
Theater| Dubbelspel
van en met needcompany
Met de steun van
de Vlaamse overheid

Needlapb

Wo 20 mei 09 . 20u30 . STUK Soetezaal
Basis €12 | Reductie €8
Dubbelspelticket in combinatie met Het Hertenhuis op 6 mei 09 in 30CC/
schouwburg

Naast zijn ‘reguliere’ voorstellingen als De Kamer van
Isabella en De Lobstershop e.a. heeft Needcompany de
voorbije jaren ook een ‘theaterlaboratorium’ ontwikkeld
dat zich openstelt voor het publiek: Needlapb
waarbij ‘lap’ verwijst naar laptop en ‘lab’ naar laboratorium.
Waar bij de gewone voorstellingen het dramatisch
onderzoek netjes opgaat in het eindproduct, klaar
voor communicatie en publiek, wordt in Needlapb
het werkproces net wel getoond in zijn ongepolijste
vorm. Kortom, een unieke kans om een blik te werpen
in het hoofd van de kunstenaar.
www.needcompany.org
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Les Ballets C. de la B.
Alain Platel & Fabrizio Cassol
Dans | Dubbelspel
Dans en creatie:
Elie Tass, Emile Josse, Hyo Seung Ye,
Juliana Neves, Lisi Estaràs, LouisClément Da Costa, Mathieu Desseigne
Ravel, Quan Bui Ngoc, Romeu Runa en
Rosalba Torres Guerrero
Sopraan: Claron Mc Fadden of Laura
Claycomb of Melissa Givens | Alto/
mezzo: Cristina Zavalloni of Maribeth
Diggle of Monica Brett-Crowther
Contratenor: Serge Kakudji Zang
en fluit: Magic Malik
Muzikale uitvoering: Aka Moon met
Fabrizio Cassol (saxofoon), Michel
Hatzigeorgiou (fender bass, bouzouki),
Stéphane Galland (drums,
percussie), Airelle Besson of Sanne
Van Hek (trompet), Krassimir Sterev of
Philippe Thuriot (accordeon), Michael
Moser of Lode Vercampt (cello) en
Tcha Limberger of Alexandre Cavalière
(viool) | Concept en regie: Alain Platel
Muziek: Fabrizio Cassol
oorspronkelijke muziek gebaseerd
op de Mattheus Passie van J.S. Bach
Dramaturgie: Hildegard De Vuyst
Muzikale dramaturgie: Kaat Dewindt
Copyist: Renaud Person
Decorontwerp: Peter De Blieck
Kostuumontwerp: Claudine Grinwis,
Plaat Stultjes
Lichtontwerp: Carlo Bourguignon
Assistentie licht: Kurt Lefevre
Geluidsontwerp: Michel Andina en
Caroline Wagner | Fotografie:
Chris Van der Burght | Productieen tour management: Sara Vanderieck
Productieleiding muziek: Maaike
Wuyts (Aubergine Artist Management)
Productie: Les Ballets C. de la B.
Coproductie: Théâtre de la Ville (Paris),
Le Grand Théâtre de Luxembourg,
TorinoDanza, Ruhr Triennale 2008 en
KVS (Brussel) | Met de bijzondere steun
van: Kunstencentrum Vooruit (Gent)
en Holland Festival (Amsterdam)
Met dank aan: Pearl, Studio Jet en
Studio Caraïbes | Met de steun van:
De Vlaamse Overheid, Provincie OostVlaanderen en Stad Gent | Les Ballets C.
de la B. is Cultureel Ambassadeur
van Unesco-IHE, Institute for
Water Education

pitié!

Di 26 mei 09 . 20u00 . 30CC/schouwburg
basis	reductie
rang 1 €20
€16		
rang 2 €17
€13
Dubbelspelticket in combinatie met Ashes op 2 en 3 april 09 in STUK Soetezaal

Regisseur Alain Platel en componist Fabrizio Cassol (vsprs,
2006) laten zich inspireren door de Mattheüspassie. Cassol
‘bewerkt’ niet zomaar Bachs meesterwerk maar schrijft
een nieuw verhaal. In pitié! ligt de focus op de pijn van de
moeder (een onbestaande rol in de originele Mattheüspassie)
en wordt de rol van Christus vertaald naar twee zusterzielen
met een gemeenschappelijk lot. Drie zangers worden begeleid
door het trio Aka Moon, aangevuld met kleurrijke en
noma- dische persoonlijkheden. Een groep dansers interpreteert het gegeven van het ultieme offer in de typische
‘bastaarddansstijl’ die we van Platel gewoon zijn.
www.lesballetscdela.be
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Parking

Goedkoop parkeren kan u in Parking Heilig Hart (Naamsestraat nabij STUK),
Parking De Bond (nabij Schouwburg) onbeperkt tussen 19u00 ‘s avonds en
7u00 ‘s morgens voor slechts ¤3.
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Tiensesteenweg
BRABANTHAL

PRAKTISCH
PRIJZEN
Bij elke voorstelling vind je een basis- en een reductieprijs. De reductie bedraagt ¤3 of ¤4 en is
geldig voor STUKkaarthouders, abonnementshouders en oKo-leden.
REDUCTIE TOT €4
Als je een STUKkaart koopt of als je voor een abonnement (vanaf vijf
voorstellingen) kiest, heb je recht op de reductieprijs (niet cumuleerbaar).
STUKKAART
De STUKkaart blijft ook volgend seizoen een vaste waarde. Je krijgt er korting mee op zowat
alles wat STUK organiseert. Ze kost slechts ¤10 en is dus na 3 voorstellingen meer dan terugverdiend. Ook studenten van de K.U.Leuven en van Groep T kunnen bij hun inschrijvingen een
Cultuurkaart kopen, die gelijkgeschakeld wordt met de STUKkaart.
De STUKkaart is een jaar geldig, is persoonlijk (en moet dus getoond worden om korting te
krijgen) en je krijgt meteen al onze brochures in de bus. Om van de reductieprijs te genieten
moet je STUKkaart geldig zijn op het moment dat je betaalt. STUKkaarthouders kunnen ook
online tickets kopen aan de reductieprijs. Je kan een STUKkaart kopen aan het STUK Onthaal.
Vergeet niet een pasfoto mee te brengen.
ABONNEMENT
Als je graag vooraf je cultuuragenda wil plannen, kan je in STUK zelf je abonnement samenstellen. Uit het theater- en dansaanbod kies je minstens 5 voorstellingen en je betaalt dan de
reductieprijs. Als je in de loop van het seizoen nog voorstellingen wilt zien, krijg je deze tickets
ook aan de reductieprijs. Het bestelformulier vind je op p.31.
WEDSTRIJD
WIN EEN BIJZONDER BOEKENPAKKET!
Bestel een STUK abonnement en maak kans op een boekenpakket met een gesigneerd boek
van een van de STUK-gasten van dit seizoen.
STUK vroeg zijn vaste gasten hun gouden boekentip door te geven. Anne Teresa De Keersmaeker, STAN, De Roovers, SKaGeN, Alain Platel… waren zo vriendelijk hun favoriet boek met
ons te delen. Meer nog, ze voorzien hun keuze van een hoogstpersoonlijke boodschap. Verder
mag je voor ¤20 je pakket zelf aanvullen in de prachtige boekenwinkel Paard Van Troje.
De winnaars worden bekend gemaakt in de loop van de maand oktober.
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ABO-SUPPORT
Als je het zelf niet goed weet en je wil graag onze raad voor de keuze van je abonnement, helpen
we je hier graag bij. We nodigen je van harte uit om bij een drankje het nieuwe STUKprogramma
te ontdekken. Onze programmator staat paraat om je wegwijs te maken.
V Di 17 juni 08 . 20u00
V Di 7 oktober 08 . 20u00
Geïnteresseerd? Stuur ons even een mail naar info@stuk.be. Ook met al je andere vragen over
het programma kan je op dit adres terecht.
DUBBELSPEL
De Dubbelspelkorting is een korting voor twee aan elkaar gelinkte voorstellingen in het
Dubbelspelprogramma (STUK i.s.m. 30CC). Hiervoor verwijzen we je verder naar de Dubbelspelbrochure, die je in STUK gratis kan aanvragen.
RESERVEREN
Online verkoop op www.stuk.be, 7/7 en 24/24. Online kan je ook via overschrijving betalen.
Let er wel op dat je reservatie vervalt indien we je betaling niet binnen de week hebben
ontvangen.
V Persoonlijk langskomen aan het STUK Onthaal (zie verder voor de openingsuren)
V Je bestelformulier opsturen naar Naamsestraat 96, 3000 Leuven of faxen naar 016/320
330
V Mailen naar ticket@stuk.be of via www.stuk.be Let er op dat je e-mailreservering enkel
geldig is wanneer je een bevestiging ontvangt.
V Losse tickets kunnen ook telefonisch gereserveerd worden. Deze reservatie blijft 1 maand
geldig.
V

BETALEN
Aan het STUK Onthaal kan je cash betalen, met proton, bancontact en VISA of MasterCard.
V Telefonisch kan je betalen met VISA, MasterCard of via overschrijving met vermelding van
je naam.
V Online kan je betalen met VISA, MasterCard of via overschrijving.
V

De tickets worden kosteloos thuis gestuurd als we je betaling meer dan een week voor aanvang
van de voorstelling ontvangen, nadien liggen de tickets klaar aan de kassa. Breng dan wel het
betalingsbewijs mee.
ONBETAALDE RESERVATIES VERVALLEN
Je reservatie blijft een maand geldig en vervalt nadien automatisch. Tegen die tijd verwachten we je betaling. Indien je minder dan een maand voor de voorstelling reserveert, kan je je
ticket(s) ophalen aan de avondkassa, ten laatste een half uur voor aanvang van de voorstelling.
Niet opgehaalde tickets worden dan vrijgegeven. Tickets voor voorstellingen in de Schouwburg
moeten op voorhand betaald worden. Kan je toch niet naar de voorstelling komen, dan stellen
wij het erg op prijs als je het STUK Onthaal daarvan op de hoogte brengt.
TICKETS WISSELEN
Tickets worden alleen terugbetaald wanneer een voorstelling afgelast wordt. Tickets ruilen
kan wel, maar enkel voor dezelfde voorstelling op een andere datum. Hiervoor moet je je teruilen-ticket(s) meebrengen.
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SCHOLEN
Schoolgroepen (vanaf 10 leerlingen) genieten een bijzondere reductie. Een leerling kan voor
slechts ¤5 (basisprijs ¤9), ¤6 (basisprijs ¤11) of ¤8 (basisprijs ¤14) naar een voorstelling in
STUK. De begeleidende leerkrachten krijgen een gratis ticket. Scholen kunnen maximum
20% van de totale zaalcapaciteit innemen. Aanvragen worden altijd geregeld tussen de verantwoordelijke leerkracht en het STUK Onthaal. Voor de voorstellingen die plaatsvinden in de
Schouwburg kan je terecht bij 30CC.
WACHTLIJSTEN
Voor uitverkochte voorstellingen wordt een wachtlijst aangelegd. Vanaf 11u00 op de dag van
de voorstelling kan je bellen en je naam wordt op de lijst geplaatst. Tien minuten voor aanvang
van de voorstelling wordt de wachtlijst afgeroepen. Je hebt geen garantie voor een ticket maar
het is het proberen waard.
LAATKOMERS
Voorstellingen beginnen in de regel stipt. Laatkomers kunnen jammer genoeg niet meer toegelaten worden. Ongebruikte tickets worden niet terugbetaald.
BROCHURES EN MAANDFLYERS
STUKmaandflyers en de Dubbelspelbrochure op aanvraag gratis te verkrijgen op 016/320 320
of op info@stuk.be.
PROGRAMMA PER E-MAIL
Als je graag per e-mail op de hoogte gehouden wil worden van:
V wekelijkse nieuwsbrief: DEZE WEEK IN STUK klik dan op ‘nieuwsbrief’ linksonder op de
homepage van www.stuk.be
V muziekconcerten: MUZIEK IN STUK, klik dan op ‘nieuwsbrief’ linksonder op de homepage van www.stuk.be
V maandelijkse expo: STUK EXPO, klik dan op ‘nieuwsbrief’ linksonder op de homepage van
www.stuk.be
CULTUURWAARDEBONS /CADEAUBONS
STUK aanvaardt de Cultuurwaardebons van de Stad Leuven en de cultuurcheques van Sodexho.
FOTO’S, FILM-, VIDEO- EN GELUIDSOPNAMEN
Het is strikt verboden tijdens de voorstelling foto’s, film-, video- of geluidsopnamen te maken.
GSM
Gelieve voor de aanvang van de voorstelling gsm’s uit te schakelen.
PARKING
Goedkoop avondparkeren kan je in de Parking De Bond (nabij Schouwburg) en in Parking H. Hart
(Naamsestraat nabij STUK) onbeperkt tussen 19u ’s avonds en 7u ‘ ochtends voor slechts ¤3.
INFO & TICKETS
T 016/320 320 | www.stuk.be | ticket@stuk.be
Adresgegevens publiek: uw adresgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Kunstencentrum STUK.
Dit adressenbestand kan worden gebruikt door de structurele sponsors van Kunstencentrum STUK. Als u dat niet wenst, laat het ons dan a.u.b. weten.
U hebt inzage- en correctierecht conform de wet op de privacy van 8/12/1992.
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30CC is en blijft je huis van vertrouwen. Ook in het seizoen 20082009 brengen we je het beste, het fijnste, het mooiste, het aangrijpendste, het spannendste en het grappigste van de podiumkunsten. Je ziet het dus allemaal – en niet zelden eerst – in Leuven!
Op zaterdag 14 juni 2008 stellen we ons nieuwe programma aan je
voor op Plaza, een zomers evenement in 30CC/Romaanse Poort. Kom
er de zuiderse sfeer en muziek proeven en ontdek meteen wat we
in het nieuwe seizoen voor jou in petto hebben.
Onze nieuwe seizoen opent op zaterdag 20 september 2008 met
START!08, een betoverend totaalspektakel in het Stadspark.
Blijf je graag het hele jaar
op de hoogte van ons
programma? schrijf je dan in
op onze maandelijkse
elektronische nieuwsbrief
via onze website, www.30CC.be.

30CC
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
Tel. 016 23 84 27
30CC@leuven.be
Open: ma-vr 8.30 - 16.30 uur
Tickets:
ONLINETICKETING: www.30CC.be
TICKETBALIE: In&Uit,
Naamsestraat 1, 3000 Leuven
open: di-za 10 tot 17 uur
zondag, maandag & feestdagen
gesloten
TICKETLIJN: 016 20 30 20
bereikbaar: di-vr 10 tot 17 uur

podiumkunsten 2008/09

agenda

DI 7, WO 8, DO 9, DI 14, WO 15 & DO 16 OKTOBER 08

egrotemonD | SkaGeN

WO 8 & DO 9 OKTOBER 08

! 2 | Kobalt Works | Arco Renz

WO 15 OKTOBER 08

Steve Reich Evening | Rosas | ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

WO 15 & DO 16 OKTOBER 08

Isaac and all the things he doesn’t understand | LAMPE | Pieter De Buysser

MA 20 & DI 21 OKTOBER 08

Metamorphosen & I’m happy men | De Roovers & Benjamin Verdonck

DI 4 NOVEMBER 08

FORGERIES, LOVE AND OTHER MATTERS | Damaged Goods & par b.l.eux
Meg Stuart | Benoît Lachambre | Hahn Rowe
MA 3 & DI 4 NOVEMBER 08

Saison 1 Episode 2 | Grand Magasin

DO 13 & VR 14 NOVEMBER 08

Kamp Jezus | Wunderbaum

MA 17 & DI 18 NOVEMBER 08

Quills | De Roovers

DO 20 & VR 21 NOVEMBER 08

You are here | Deepblue
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MA 24 NOVEMBER 08

KRANKHEIT FRAU | Cinderella | HANNEKE PAAUWE

DI 25 & WO 26 NOVEMBER 08

Toren | Ruth Becquart

WO 10 & DO 11 DECEMBER 08

Personal Tragedy | Ontroerend Goed

DO 11 DECEMBER 08

Nine Finger | rosas, KVS & DE MUNT

DI 16 & WOE 17 DECEMBER 08

Forces | KWAADBLOED | UGo Dehaes

WO 17 DECEMBER 08

René | Campo | Pol Heyvaert

DO 18 & VR 19 DECEMBER 08

blijf weg | STAN

DO 8 JANUARI 09

Goemans, Kroon, Van den Brink naar Ritter, Dene, Voss | Monk

WO 14 & DO 15 JANUARI 09

TOURNIQUEt | ABATTOIR FERMé

WO 21 & DO 22 JANUARI 09

Wintervögelchen | Jan Decorte – Bloet, Cie Marius & Kaaitheater
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WO 28 & DO 29 JANUARI 09

BLESSED | Meg Stuart | Damaged Goods & EIRA

DI 3 & WO 4 FEBRUARI 09

Naar Medeia | ZEVEN/Inne Goris

WO 18, DO 19 & VR 20 FEBRUARI 09

IO | een ziekenhuiskomedie | SkaGeN

DI 24 & WO 25 FEBRUARI 09

Brandhout. Een irritatie | STAN

WO 25 & DO 26 FERBUARI 09

Second Life | Andros Zins – Browne

DO 26 FEBRUARI 09

Instinct | NTGent | Johan Simons

WO 4 & DO 5 MAART 09

Accords | ZOO | Thomas Hauert

WO 11, DO 12 & VR 13 MAART 09

Dans les forêts | Manah De Pauw

DI 17 MAART 09

Saving Lies | Random Scream | Davis Freeman

DI 17 & WO 18 MAART 09

Met vuur spelen | De Roovers

DO 19 MAART 09

Roadmovie | Braakland/ZheBilding

60

WO 25 & DO 26 MAART 09

Linoleum/SPEED | Abke Haring

DO 2 & VR 3 APRIL 09

Ashes | Les Ballets C. de la B. | Koen Augustijnen

WO 8, DO 9, VR 10 & za 11 APRIL 09

The Cover Ups of Alabama | Compagnie Cecilia

DO 16 APRIL 09

AtropA. DE WRAAK VAN DE VREDE | Toneelhuis | GUY CASSIERS

DI 28, WO 29 & DO 30 APRIL 09

Altijd Prijs | Compagnie Cecilia

WO 6 MEI 09

Het Hertenhuis | jan lauwers & needcompany

DO 7, VR 8 & ZA 9 MEI 09

Moscow | BERLIN

WO 13 & DO 14 MEI 09

Zilke | Walpurgis

WO 13 & DO 14 MEI 09

Specchi | Manuela Rastaldi

WO 20 MEI 09

Needlapb | jan lauwers & needcompany

DI 26 MEI 09

pitié | Les Ballets C. de la B. | Alain Platel & FABRIZIO CASSOL
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Bestel nu je abonnement
en maak kans op een
exclusief boekenpakket.
STUK vroeg zijn vaste gasten naar hun gouden boekentip. Anne Teresa

De Keersmaeker, STAN, De Roovers, SKaGeN, Alain Platel, Johan Simons,
Koen Augustijnen, … waren zo vriendelijk hun favoriet boek met ons te delen.
Meer nog, ze voorzien hun keuze van een persoonlijke boodschap.
Elk pakket bevat drie gesigneerde boeken en een bon voor de boekhandel
het Paard van Troje.

colofon
Medewerkers
Algemene en zakelijke leiding Kurt Lannoye
Algemene en artistieke leiding Steven Vandervelden
Programmatie podiumkunsten Els De Bodt
Programmatie muziek Steven Vandervelden & Stef Smits
Programmatie beeldende kunst Eva Wittocx
Programmatie nieuwe media/Artefact Pieter-Paul Mortier
Programmatie Film Fonk vzw
Productie podiumkunsten Griet Verstraelen
Communicatie Frank Geypens & Helke Smet
Administratie Lot Beghin
Technische leiding Richard Kerkhofs
Techniek Eli Blockx, Babs Boey, KARIN DEMEDTS, Anne Heyman,
Jesse Janssens, Olivier Leirs & Roel Penninckx
Huismeester Maarten Minne
Catering Véronique Batens
Coördinatie onthaal & ticketing Ingrid Van Eycken
Onthaal en ticketing Sofie Huybrechts, Annemie Lambrechts,
Inge Lauwers, Leen Persoons & Hilde Van Wijnsberghe
Coördinatie STUKcafé Thomas Van Ostaede & Gilke Vanuytsel
STUKcafé Hans Fannes, Peter De Goignies & de tappersploeg
Vrijwilligerscoördinatie Annelies Mommen
Onderhoud Rosette Van Mechgelen, GOM
Boekhouding Willy Mollemans Consulting bvba
Brochure
Teksten Els De Bodt, Frank Geypens & Helke Smet
Coördinatie Frank Geypens
Vormgeving Beeldzorg.com (Herman Houbrechts)
Druk Drukkerij Sintjoris, Gent
Raad van beheer
Voorzitter Jo Stulens
Ondervoorzitter Stefaan Saeys
Peter Anthonissen, Mart Buekers, Evelien Coeckelberghs,
Lies Daenen, Saïd El Khadraoui, Kristof Muylaert, Izzy Van Aelst,
Daniël Van Dael
STUK wordt gesteund door
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
Administratie Cultuur, Provincie Vlaams-Brabant,
Stad Leuven, K.U.Leuven
Mediasponsors
De Morgen, Klara

