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De beste voorstellingen van de week. De
engel is springlevend
Olympique Dramatique stopte het theaterepos ‘Angels in America’ in een oogstrelend en
extravagant jasje. Ook Compagnie De Koe gaat voor queer in het gedachtenprikkelende
‘seks(e)(n)’. Dansliefhebbers reppen zich deze week naar Lisbeth Gruwez en Kabinet K,
terwijl in het westen het – letterlijk – grensoverschrijdende NEXT-festival van start gaat.

FILIP TIELENS

https://www.standaard.be/


1. Angels in America
Tot 16/11 in Toneelhuis Antwerpen
★★★★

De Angels in America van Olympique Dramatique is een ware happening, met dank aan de perfect
gecaste komische acteurs en de sobere, maar spectaculaire scenografie van Stef Stessel, die grootse
beelden combineert met intieme momenten. Regisseurs Stijn Van Opstal en Tom Dewispelaere be-
loofden ‘bigger than life kamertoneel’ en dat is gelukt. De acteurs speelden op de catwalk in de zaal
soms op een meter van onze neus – een intense ervaring.
■ Lees hier de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dmf20191108_04707681) >

2. Seks(e)(n)
13/11 in Beveren, 14/11 in Dendermonde en 15/11 in Leuven
★★★★

Moeten we de stilte rond seksualiteit wel doorbreken, als die zich bij uitstek niet in woorden laat vat-
ten? Mag je als blanke heteroman, ook al ben je beroepsacteur, een zwarte queer spelen? En wie mag
op een podium nu precies spreken over wie? Seks(e)(n) brengt het slimme, amusante metatheater
waarin Compagnie De Koe al langer excelleert, dit keer samen met de Nederlandse actrice Lineke
Rijxman van Mugmetdegoudentand.
■ Lees de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dmf20191106_04703989) >

Louis (Lukas De Wolf) en Joe (Tijmen Govaerts) © Kurt Van der Elst
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3. The sea within
13/11 in Tongeren, 14/11 in Turnhout, 16/11 in Sint-Niklaas
★★★★

Een eerste grote groepschoreografie en voor het eerst niet zelf mee dansen: met The sea within nam
Lisbeth Gruwez een dubbel risico. Maar het resultaat is zeker geen slag in het, euh, water. Tien danse-
ressen verbeelden het rimpelen van de golven met een canon-effect, laten hun haren wild opzwiepen
als klotsend water en schieten met hun hoofden boven het oppervlak om naar adem te happen. Een
dynamisch, bezwerend zeeschilderij.
■ Lees hier de recensie (onderaan) (https://www.standaard.be/cnt/dmf20180724_03630541) >

4. As long as we are playing
Tot 24/11 bij Lod Muziektheater in Gent
★★★★

Dit is misschien wel de meest radicale en authentieke voorstelling van Kabinet K tot nog toe. Geïnspi-
reerd door Claire Simon, die voor haar documentaire Récréations postvatte op de speelplaats van een
school, zet Kabinet K een groep spelende kinderen op het podium. Vergezeld van twee volwassen
dansers gaan de zeven jonkies helemaal uit hun dak. Er zijn geen regels, alleen ongebreidelde fanta-
sie. Wat een gelukzaligheid om naar te kijken.
■ Lees hier de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dmf20191107_04705943) >

5. NEXT-festival
Van 14/11 tot 7/12 in de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik

Internationaal festival in vijftien steden, met 39 theater-, dans- en performanceproducties van ver-
maarde artiesten zoals Tamara Cubas, Mette Ingvartsen en Milo Rau, maar ook jong talent (dit jaar
vooral uit Spanje). Bijzonder is dat je kunt gaan ‘gluren bij de buren’: festivalbussen brengen je van
de Vlaamse tot over de Waalse en Franse grens en terug.
■  ()>

Lees ook onze andere cultuurtips:

 CONCERT (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-concert)
 ALBUM (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-album)
 PODIUM (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-podium)
 EXPO (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-expo)
 FILM (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-film)
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 SERIES (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-series)
 BOEKEN (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-boeken)

LEES MEER

05/11/2019 |  De beste voorstellingen van de week. Humor is de beste saus

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20191104_04700115)

29/10/2019 |  De beste voorstellingen van de week. Spreidstand tussen oud en jong.

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20191029_04691796)

22/10/2019 |  De beste voorstellingen van de week. Met de smartphone op reis naar Nauru.

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20191021_04676865)

15/10/2019 |  De beste voorstellingen van de week. Bedgeheimen en lulletjes.

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20191014_04663417)
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