Ten oorlog met woorden, schepen
en torens. De beste voorstellingen
van de week
Terwijl Camping Sunset Ten oorlog trekt, spelen hun
schoolmakkers van het KASK elders in Gent hun
afstudeervoorstellingen. Rep u naar de KVS voor de
theaterpremière van Bovary of ga naar de
monologen van Günther Lesage (première) en
Kristien De Proost (dernière). Avontuurlijk
aangelegd? Scheep in op Het Narrenschip of bekijk
Turnhout vanop de torens.
Filip Tielens

Bovary. Danny Willems

1Bovary
Tot 25 juni in KVS.
Nadat Jaco Van Dormael er voor Canvas ‘teletheaterʼ van had gemaakt,
volgt eindelijk de livepremière van Bovary, een bewerking die Michael De
Cock maakte van Flauberts beroemde roman. De Catalaanse Carme
Portaceli regisseert Maaike Neuville en Koen De Sutter als het
uiteenvallende koppel.
Naar de recensie van de tv-versie >

Bovary. Danny Willems

2Ten oorlog
Tot 27 juni in Loods 20 in Gent. Info en tickets via Campo of Vooruit.
Bijna 25 jaar lang waagde niemand zich aan Ten oorlog, het legendarische
toneelstuk van Tom Lanoye en Luk Perceval. Deze zomer bijt Camping
Sunset zich vast in de theatermarathon. Dat levert een creatieve en frisse
bewerking op vol spelplezier, waarbij de koningen gespeeld worden door

vrouwen.
Naar de reportage in DS Weekblad >

Ten oorlog. Tina Herbots

3Toestand
27 juni in Arsenaal Mechelen.
De allerlaatste voorstelling van de succesvolle solo van Kristien De Proost,
waarmee ze al sinds 2013 internationaal toert. In Toestand dissecteert ze
haar lichaam en leven terwijl ze een uur lang rent op een loopband.
Aanraken of voeden is verboden, lachen gepermitteerd.
Naar de recensie >
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4Het narrenschip
Tot 4 juli in het Gravensteen, Gent, tickets via NTGent.
De binnenplaats van het Gravensteen vormt het decor voor Het
narrenschip, waarvoor de Duitse performancegroep Monster Truck
samenwerkt met de spelers van Platform-K uit Gent. Verwacht een bizar
feestmaal vol zwarte humor, waarin de acteurs – allen met een mentale
beperking – het hebben over seksuele zelfbeschikking, onafhankelijkheid en
perceptie door anderen.

Het narrenschip. Michiel Devijver

5Vroeger was de toekomst beter
Première op 22 en 23 juni in Arsenaal, Mechelen. Ook op 24/6 in
Aarschot, 25/6 in Beveren en 26/6 in Oudenaarde.
Het gaat niet goed met Günther. Wat en hoe hij ook probeert, alles lijkt te
mislukken. Vroeger leek de toekomst beter, terwijl het heden ook niet meer
is wat het geweest is. Of de nieuwe monoloog van acteur Günther Lesage
autobiografisch is weten we niet, wel dat hij als coaches niemand minder
dan Jan Bijvoet en Wim Helsen inschakelde.

Vroeger was de toekomst beter. Raymond Mallentjer

6Graduation
Tot 27 juni op verschillende locaties in Gent. Info en tickets via deze
website.
Na maanden repeteren zonder publiek is de adrenaline verzekerd bij de
masters drama van het KASK in Gent. Tijdens het dramafestival brengen ze
tien verschillende voorstellingen, op locatie, in de buitenlucht, in Campo,
LOD en Minard. Ontdek het talent van de toekomst al van bij het prille begin.

Mijn broer: the walrus. rr

7Turnhoutse Torens
25 tot 27 juni in Turnhout. Info en tickets via deze website.
Het nieuwe festival Turnhoutse Torens laat je op een onverwachte manier
naar de stad kijken. Op hoge torens en verborgen plekjes kun je terecht voor
een divers programma van film, theater, muziek, performance, installaties,
expo, workshops, lezingen, debat en het zomerparcours ‘De Torenrouteʼ. En
ergens weerklinkt hoog in de stad dit weekend de roep van Tarzan.

Saturn. Karl Van Welden

