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Jan Fabre & Troubleyn

Uitvoerders
& programma

Voor de gelegenheid kan u na de
voorstelling van Belgische frietjes smullen,
te koop op het plein voor de Inkomhal.

Structuur
HOOFDSTUK 1: DE GEBOORTE VAN BELGIË
• DE ONTDEKKING VAN BELGIË
door Andrew Van Ostade

• DE GEBOORTE VAN BELGIË uit de kolen, de frieten en de bakstenen
door Tabitha Cholet, Conor Doherty en Çigdem Polat

• DE NEDERLANDSE VLINDER
‘Amour sacré de la patrie’ uit ‘La muette de Portici’
van Daniel F. E. Auber

18.45 Inleiding door Edith Cassiers

Annabelle Chambon, Cédric Charron,
Tabitha Cholet, Anny Czupper, Conor
Thomas Doherty, Stella Höttler, Ivana Jozic,
Gustav Koenigs, Mariateresa Notarangelo,
Çigdem Polat, Annabel Reid, Merel Severs,
Ursel Tilk, Kasper Vandenberghe en Andrew
James Van Ostade: performance
Jan Fabre: concept & regie
Johan de Boose: tekst
Raymond van het Groenewoud (Belgian
Rules en La Wallonie d’abord/Vlaanderen
boven) & Andrew Van Ostade (alle
carnavalsmuziek en soundscapes, en
NoiRap): muziek
Miet Martens: dramaturgie
Edith Cassiers: assistentie dramaturgie
Kasia Mielczarek & Jonne Sikkema, Les
Ateliers du Théâtre de Liège, Catherine
Somers (carnavalshoeden): kostuums

door Ivana Jozic

• CARNAVALSDANS VAN LES GILLES DE BINCHE
door Stella Höttler, Gustav Koenigs, Mariateresa Notarangelo, Çigdem Polat,
Annabel Reid, Merel Severs, Ursel Tilk en Kasper Vandenberghe

Sophie Vanden Broeck:
(inter)nationale verkoop
Mark Geurden: bedrijfsmanagement
Joost Claes: zakelijk coördinator
Edith Cassiers:
pers en communicatie
productie: Troubleyn/Jan Fabre
coproductie: Napoli Teatro Festival
Italia-Fondazione Campania dei Festival
(IT), ImpulsTanz Vienna International
Dance Festival (AT), Théâtre de Liège &
Concertgebouw Brugge

door Anny Czupper

HOOFDSTUK 2: JAN VAN EYCK (1390-1441)
• HET ADAGIO VAN DE DUIVEN
door Annabelle Chambon, Tabitha Cholet, Conor Doherty, Stella Höttler,
Mariateresa Notarangelo, Çigdem Polat en Annabel Reid

• GEBOREN MET EEN BAKSTEEN IN DE MAAG
‘Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw’ van J. Van Eyck
door Cédric Charron en Ivana Jozic, Annabelle Chambon en Tabitha Cholet

• CARNAVALSDANS VAN LES BLANCS MOUSSIS DE STAVELOT
Troubleyn/Jan Fabre wordt gesteund door
de Vlaamse overheid en de Stad Antwerpen

Nina Certyn: stage regieassistentie
Monika Nyckowska: stage kostuumontwerp
Timeau De Keyser: stage P.U.L.S. (Project for
Upcoming artists on the Large Stage)

door Conor Doherty, Stella Höttler, Gustav Koenigs, Mariateresa Notarangelo,
Annabel Reid, Merel Severs, Ursel Tilk en Kasper Vandenberghe

HOOFDSTUK 3: PIETER BREUGEL DE OUDE (1525-1569)
• DANS MET DE WIEROOKVATEN
‘Psalmi penitentialis’ van Orlandus Lassus
Met Nederlandse boventiteling

Andre Schneider: technisch management
Sebastiaan Peeters: productiemanagement
Wout Janssens: lichttechniek
Randy Thielemans & Kevin Deckers:
podiumtechniek
Howard Heckers: geluidstechniek

• DE BELGISCHE EGEL: DE GEBOORTE VAN THEATER

In samenwerking met
Cultuurcentrum Brugge

door Cédric Charron, Tabitha Cholet, Conor Doherty en Çigdem Polat

• DULLE GRIET IN GROOTS BELGIË
‘Dulle Griet’ en ‘Vlaamse spreekwoorden’ van P. Breugel
door Annabelle Chambon en Kasper Vandenberghe

DANS

• DE BELGISCHE EGEL: HET THEATER VAN HET COMPROMIS
door Gustav Koenigs
— 03 —

03 NOV 2017

03 NOV 2017

—

HOOFDSTUK 4: PIETER PAUL RUBENS (1577-1640)
• WAPENS EN BONTMEISJES
‘Het pelsken’ van P.P. Rubens
‘Missa Pro Defunctis’ van François-Joseph Gossec
door Annabelle Chambon, Tabitha Cholet, Stella Höttler, Ivana Jozic,
Mariateresa Notarangelo, Annabel Reid en Merel Severs

• DE DUIVEN POETSEN
‘Alors on danse’ van Stromae
door Cédric Charron, Anny Czupper, Çigdem Polat en Andrew Van Ostade

HOOFDSTUK 7: GELUKKIGE VERJAARDAG
• HET VERJAARDAGSFEEST
door Cédric Charron, Anny Czupper, Gustav Koenigs en Kasper Vandenberghe

• CARNAVALSDANS VAN LES HAGUETTES DE MALMEDY
door Tabitha Cholet, Conor Doherty, Stella Höttler, Mariateresa Notarangelo,
Çigdem Polat, Annabel Reid, Merel Severs en Ursel Tilk

HOOFDSTUK 8: FERNAND KHNOPFF (1858-1921)
• DE BELGISCHE EGEL: HET THEATER VAN DE DOOD

• IN DE BIERGYM (Het is verboden)

door Cédric Charron

door Conor Doherty, Stella Höttler, Gustav Koenigs, Annabel Reid, Merel Severs, Ursel Tilk
en Kasper Vandenberghe

• DE CALVARIE
‘De Kruisafneming’ en ‘Medusa’ van P.P. Rubens
‘Missa Pro Defunctis’ van François-Joseph Gossec
door Annabelle Chambon, Tabitha Cholet, Ivana Jozic, Gustav Koenigs, Mariateresa
Notarangelo, Çigdem Polat, Merel Severs, Ursel Tilk en Kasper Vandenberghe

• WERELDOORLOG I: IEPER
‘Marguerite Khnopff’ en ‘I locked the door upon myself’ van F. Khnopff
door Anny Czupper en Tabitha Cholet, Annabelle Chambon, Conor Doherty,
Mariateresa Notarangelo en Ursel Tilk

• THE LAST POST
‘Human passions’ van Jef Lambeaux
door Gustav Koenigs

HOOFDSTUK 9: JAMES ENSOR (1860-1949)

• DE DRUMMER ZINGT BELGIUM RULES

• DWAALLICHTEN
‘Le plat pays’ van Jacques Brel

door Andrew Van Ostade

• CARNAVALSDANS VAN DE BLAUWE MAJORETTES
Het in elkaar slaan van de duif
‘Dolce Paola’ van Adamo
door Annabelle Chambon, Cédric Charron, Tabitha Cholet, Conor Doherty, Stella Höttler,
Ivana Jozic, Gustav Koenigs, Mariateresa Notarangelo, Çigdem Polat en Annabel Reid

• DE DUIF SPREEKT

door Cédric Charron, Conor Doherty, Çigdem Polat en Mariateresa Notarangelo

• OPGEJAAGD DOOR DE DOOD – De skelettenloop (Het is verplicht)
door Tabitha Cholet, Stella Höttler, Gustav Koenigs, Annabel Reid, Merel Severs, Ursel Tilk
en Kasper Vandenberghe

• ONTUCHT
‘De zeven zonden’ van J. Ensor

door Gustav Koenigs

door Annabelle Chambon, Cédric Charron, Conor Doherty en Mariateresa Notarangelo

HOOFDSTUK 6: FÉLICIEN ROPS (1833-1898)
• DE BELGISCHE EGEL: HET THEATER VAN DE WREEDHEID
La Chaussée d’Amour
door Merel Severs en Annabelle Chambon, Cédric Charron, Tabitha Cholet, Stella Höttler,
Mariateresa Notarangelo, Çigdem Polat, Annabel Reid en Kasper Vandenberghe

HOOFDSTUK 10: PAUL DELVAUX (1897-1994)
• DE BELGISCHE EGEL: HET THEATER VAN HET BEELD
door Andrew Van Ostade

• VERLATEN TREINSTATIONS
‘De roze strikken’ van P. Delvaux

• DE PROSTITUEE EN ADOLPHE SAX
door Annabelle Chambon en Ursel Tilk

door Ivana Jozic en Annabelle Chambon, Cédric Charron, Tabitha Cholet, Conor
Doherty, Stella Höttler, Mariateresa Notarangelo, Çigdem Polat en Annabel Reid

• DE ROZE BALLETTEN
‘La Parodie Humaine’, ‘Pornocrates’ en ‘La femme aux ballons’ van F. Rops
‘Malinconia’ van Eugène Isayë
door Ivana Jozic en Annabelle Chambon, Conor Doherty, Stella Höttler, Mariateresa
Notarangelo, Çigdem Polat en Andrew Van Ostade
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HOOFDSTUK 5: OVER MAJORETTES EN DUIVEN

HOOFDSTUK 11: OVER KATHOLICISME EN CONGO
• ZWART GELD
‘Mélodie au crépuscule’ van Django Reinhardt

Ceci n’est pas un pays

door Anny Czupper

• CARNAVALSDANS VAN LES NOIRAUDS DE BRUXELLES

HOOFDSTUK 12: RENÉ MAGRITTE (1898-1967)
• LADY BLUE SKY - Jeanneke Pis
‘La magie noire’ van R. Magritte
door Stella Höttler en Ursel Tilk, Annabelle Chambon, Cédric Charron, Ivana Jozic,
Çigdem Polat, Merel Severs, Kasper Vandenberghe en Andrew Van Ostade

• DE DUIVENMELKER SPREEKT
door Andrew Van Ostade

• DE EENZAME FLANDRIEN

03 NOV 2017

door Kasper Vandenberghe

• HET LIED VAN DE BURGERMANNETJES
‘Golconda’ van R. Magritte
door iedereen

HOOFDSTUK 13: HET CARNAVAL VAN AALST EN GEEL
• STRIPTEASE
door iedereen

• DE RODE DUIVEL, DE KASSEISTAMPERS VAN GEEL EN
DE VOIL JEANETTEN VAN AALST
door iedereen

HOOFDSTUK 14: HET EINDE
• DE NATIONALE VLAGGEN – Het is mogelijk
(De Belgische, Vlaamse, Waalse en Duitse regio)
door Tabitha Cholet, Conor Doherty, Stella Höttler, Gustav Koenigs, Mariateresa
Notarangelo, Annabel Reid, Merel Severs en Ursel Tilk

• DE BELGISCHE EGEL EN DE DUIF
door Annabelle Chambon en Kasper Vandenberghe

• DE VREDEDUIVEN
door iedereen

De performance duurt 3 uur en 45 minuten.
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Ceci n’est pas un pays. Theater lag aan de
grond van de geboorte van dit kleine land,
en theater is wat dit kleine land blijft. België
is een land dat barst van bureaucratie en
geforceerde vormelijkheid. Een artificiële
staat met haken en ogen in elkaar gestoken,
als platform gebruikt voor anderen hun
oorlogen. Iedereen (en niemand) spreekt
drie talen; drie gewesten verkappen en
verkavelen het minuscule grondgebied.
Welkom in Absurdistan!
Jan Fabre, een van de belangrijkste
hedendaagse kunstenaars, trekt zijn
geboorteland terug de theatervloer op. Met
Belgian Rules / Belgium Rules brengt hij
een ode aan zijn land. Zoals Fellini zijn Roma
maakte, wil Fabre zijn complexe, maffe land
vieren in een kritische liefdesdeclaratie. Hij
doet dat in de taal het meest geschikt om de
geest van deze glibberige staat te grijpen:
die van theater, die van het beeld. Meer dan
het woord, is het beeld in België de gids.
Verbeelding is altijd de vluchtroute geweest:
visuele kunst tiert hier dan ook welig. Fabre,
naast theaterregiseur en tekstauteur ook
beeldend kunstenaar, vertrekt van visualiteit
voor veel van zijn voorstellingen. Op de scène
ontvouwt zich een landschap van lichamen,
terwijl Fabre zelf schildert met licht.
Fabres bondgenoten, de belangrijkste
Belgische schilders, vormen een rode
draad doorheen de voorstelling. Op de
theatervloer worden tableaux vivants
geschetst die door hun doeken breken
en tot leven komen. Jan van Eycks
Arnolfini-echtpaar baart de bakstenen
uit de Belgenmaag en brengt lof aan de
legendarische lelijkheid van de Belgische
architectuur. Pieter Breughels Dulle Griet
wordt bij de haren getrokken, terwijl de
mysterieuze, symbolistische creaturen
van Paul Delvaux, Fernand Khnopff,

‘Dit hoopje
ongeregeld lapt
alle regels aan
haar laars.’
Félicien Rops over de scène schrijden.
James Ensors gemaskerde dood staat
naast de burgermannetjes in bolhoed van
René Magritte. Rubensiaanse deernes
in ‘pelskens’ houden het publiek onder
schot, terwijl ze spreken over de Waalse
wapenfabriek en het Belgische credo van
het compromis.
Het lichaam, steeds begin- en eindpunt
in Fabres oeuvre, zet in deze voorstelling
beeldende kunst om in theater: de
zwetende, hijgende lijven verheffen bier
drinken tot performance art, en lijken (bijna)
aan de dood te ontsnappen. Recensente
Annamaria Minichino beweert dat elke
vezel van het menselijk lichaam in deze
voorstelling heilig wordt. ‘Elk gebaar, elke
blik blijft bij het publiek als een vlam die
oxideert in de geest’, schrijft dan weer het
Italiaanse Il Discorso.
Auteur Johan de Boose schreef de teksten
van de voorstelling. Hij neemt de kijker
in vogelvlucht mee over de Belgische
geschiedenis en cultuur. De teksten wrijven
en vrijen met wat op scène wordt getoond.
De spanning tussen woord en beeld vormt
het surreële hart van de voorstelling. Belgen
bewegen en stapelen op, achter, onder en
naast de werkelijkheid.
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door Andrew Van Ostade en Tabitha Cholet, Conor Doherty, Gustav Koenigs,
Mariateresa Notarangelo, Çigdem Polat, Annabel Reid, Merel Severs en Kasper
Vandenberghe

‘Jan Fabre brengt
een kritische ode
aan zijn land.’

Er wordt door de Mannekens in het rond
gepist, als een surreëel en speels gebaar,
maar ook als een subversief spottende
daad van verzet. Dit doorschuifland is
een koele minnaar van koning en bestuur.
Hier leeft een ras van plan-trekkers en
foefelaars. Belgen buigen de wet, rekken
en strekken de regels. Die eigenzinnige
relatie met regels schrankt de voorstelling.
In het land van absurde GAS-boetes en
bureaucratie lijkt alles aan banden te liggen.

‘Het huwelijk
tussen de
podiumkunsten
en het jonge
Belgenland
inspireerde Fabre
tot ironische
en filosofische
reflecties over
theater.’

Maar zelfredzaamheid en onafhankelijkheid
zit in het Belgenbloed. Dit hoopje ongeregeld
lapt alle regels aan haar laars. Met fanfares
en feesten, gemaskerde parades en carnaval
wordt tegen autoritaire schenen geschopt.
Kleurrijke confetti wordt overal over
gestrooid. Belgen laven zich aan het leven.
Ze genieten gulzig, vol goesting, (vr)eten
veel en vaak. Friet! Bier! Wafels en chocola!
Zij vieren het vlees. Hier wordt gedanst
met de dood. Een tweede, kanariegele
lijn die door de voorstelling loopt zijn de
carnavalsdansen. In traditionele kostuums en
geïnspireerd op de originele choreografieën,
passeren in parades de bekendste Belgische
carnavalsstoeten: de Gilles de Binche, de
Blancs Moussis van Stavelot, de Haguettes
van Malmédy, de Voil Jeannetten van Aalst,
de Noirauds de Bruxelles, de Zotten van Geel,
de Kasseistampers van Aarschot.
Performer en muzikant Andrew James Van
Ostade componeerde hiervoor vlammende
elektronische muziek. De Belgen vonden in
de jaren 1980 de new beat uit; Van Ostade
brengt deze Stromae avant-la-lettre terug
op de theatervloer. Chansonnier Raymond
van het Groenewoud leent zijn lijflied
Vlaanderen Boven voor deze voorstelling.
Hij zorgde voor een Waalse tegenhanger,
Wallonie d’Abord, en een nieuw nummer,
Belgium Rules, dat België en diens absurde
regels vrolijk viert. Tekst, muziek, beeld,
dans, licht, kostuum en decor: alles komt
tezamen in een meeslepende achtbaan vol
spektakel. Het Belgenvolk mag dan duizend
gezichten hebben, schrijven zowel Italiaanse
als Oostenrijkse recensenten, maar ze
komen allen in duizend beelden terug.
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Maar al dat kleurrijk feestgedruis
verbergt een duistere nacht. Achter
een carnavalsmasker grijnst de dood.
Als de lelijke Belgische salonkasten
worden opengetrokken, vallen er lijken
uit: afgehakte handen uit het Congolees
kolonisatieverleden, door yperiet gevelde
soldaten tussen korenbloemen, Roze
Ballerina’s. Fabre kijkt kritisch naar zijn land,
maar ook naar het medium waarin het thema
wordt gepresenteerd en voorgesteld. Als een
zwart lint loopt er een derde dramaturgische
lijn door de productie: de geschiedenis
van het theater. Het huwelijk tussen de
podiumkunsten en het jonge Belgenland
inspireerde Fabre tot ironische en filosofische
reflecties over theater. Naast de geboorte
van het theater, wordt ook het theater van
het compromis besproken. België blinkt
uit in onderhandelen, doet dat zelfs 541
dagen zonder regering. Het theater van de
wreedheid, geïnspireerd door Antonin Artaud,
en Kantors theater van de dood (of de dood
van het theater) worden ook meedogenloos
in deze jonge staat opgevoerd. In het theater
van het beeld, met surrealisme en Wilsons
image theatre als voorbeeld, en het theater
van de liefde wordt een nieuwe toekomst
voorgesteld. De Duitse Kurier schrijft: ‘Heel
België als een groot Wereldtheater, en elke
mens als een acteur. Het universum van
Jan Fabre wordt, evenals België, bij elkaar
gehouden door theater – en natuurlijk door
beelden, die lang, lang blijven nazinderen.’
Fabre slaagt erin poëzie en politiek, kracht
en kwetsbaarheid, samen te brengen in wat
tegelijkertijd een scherpe satire en hoopvolle
hommage is.

Vergis u niet door de vlaggen en het
vaandelzwaaien. Door het knetterende
knalfeest waarop u bent uitgenodigd. Geen
verhaal over nationalisme brengt de parabel
van dit bizarre koninkrijk. Wel een verhaal
over de totale afwezigheid van nationalisme.
Wij zijn trots op ons gebrek aan trots. Een
internationale cast van vijftien performers
en muzikanten zocht mee naar de Belgische
identiteit. In tijden van een toenemende
polarisering, verrechtsing en extremisme
zochten Fabre en zijn team naar hoe identiteit
kan verbinden in plaats van verdelen.
De Andere, de onbekende, de vreemdeling
of vluchteling, wordt in de voorstelling
vertolkt door de duif. Deze vergruisde
en verworpen ‘ratten uit de lucht’, zijn
tegelijkertijd wereldkampioenen, postbodes,
oorlogsspionnen en boodschappers van
vrede. In de schaduw van de egel, wacht deze
op een tegemoetkoming, een ontmoeting, een
dialoog.
België, dit mismaakte, misplaatste,
misvormde land, dit magnifieke midden
van Europa, vormt het thema van dit
theaterstuk. Maar de bijna vier uur durende
voorstelling blijft niet binnen de grenzen van
deze kleine staat. Schuif de rolluiken opzij
en vind een venster op het laconieke land.
Kijk door het raamkozijn en zie veel van de
wereld ver daarbuiten. Word overspoeld en
meegesleurd, word kritisch bevraagd en
uitgedaagd: wees Belg, als je durft.
Edith Cassiers
Meer over het creatieproces op
www.belgiumrules.be
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De eeuwige knipoog wordt met de beminde
figuren uit de bande dessinée gedeeld.
Niemand lacht zo luid met Belgen als
zijzelf. De Belg wordt vertolkt door een
egel: dat beestje met een defensieve rug
vol stekels en spijkers, dat eeuwig zucht
en blaast, maar toch een zacht en aaibaar
vel heeft. Belgen ontmantelen en wapenen
met speelse humor. Ironie, maar nimmer
cynisme, vormt hun belangrijkste schild. De
voorstelling heeft een vrijmoedigheid in de
lijn van vorige Fabre-producties als Sweet
Temptations, As long as the world needs a
warrior’s soul en Orgy of Tolerance.

Het broederschap van de Blancs Moussis
is een beruchte folkloregroep opgericht
in Stavelot, een kleine stad in Oost-België
(Provincie Luik). De ‘Blancs Moussis’,
Waals dialect voor ‘wit dragend’, dragen
een wit kostuum met masker met lange
rode neus. Ze dansen en lopen door de
straten met opgeblazen varkensblazen, en
bestrooien de mensen met confetti. Deze
oneerbiedige, satirische figuren spotten met
de geestelijken van nabij liggende abdijen
die in de middeleeuwen wilden deelnemen
aan het carnavalsplezier maar dat van hun
Benedictijnse Abt niet mochten.
Hieronymus Bosch is rond 1450 geboren in
een familie van schilders. Bosch ontwikkelde
een zeer herkenbare, kenmerkende
schilderstijl, die enkel in tijd en ruimte
bij de Vlaamse primitieven aansluit. Hij
ontving vooral lof voor zijn fantastische
en zelfs diabolische werken, vol vreemde
wezens, die steeds een moraliserende
betekenis en spirituele waarheid uitdragen
en onderwijzen. Bosch' schilderijen
vertegenwoordigen vaak visuele vertalingen
van verbale metaforen en gezegdes uit
zowel Bijbelse als folkloristische bronnen.
Een van zijn bekendste werken is De Tuin
Der Lusten.

Pieter Bruegel de Oude, geboren rond 1525,
was een renaissanceschilder en drukker
die in Zuid-Nederland woonachtig was. Hij
is vooral bekend voor zijn boerentaferelen
– een zeer zeldzaam thema in die tijd. Zijn
nuchtere, onsentimentele, maar tegelijkertijd
levendige uitbeelding van de rituelen van het
dorpsleven – de landbouw, jacht, maaltijden,
festivals, dansen en spelen – vormt een uniek
venster op een verdwenen volkscultuur, die
nog steeds als kenmerkend wordt geacht
voor de Belgische cultuur vandaag. Bekende
werken zijn Nederlandse Spreekwoorden,
met tientallen hedendaagse spreekwoorden
en gezegden, Kinderspelen, vol spelletjes
en ander amusement, en Dulle Griet, een
eigengereide, luidruchtige en agressieve
vrouw die hebzuchtig de Hellemond
bestormt op zoek naar schatten.
De Belgische Congo was een Belgische
kolonie in Centraal-Afrika tussen 1908 en
1960 in wat nu de Democratische Republiek
Congo is. Leopold II, de tweede koning van
de Belgen, was de oprichter en de enige
eigenaar van de Vrijstaat van de Kongo.
Leopold haalde een fortuin uit de Kongo,
aanvankelijk door de verzameling van
ivoor en, na een stijging van de prijs van
rubber, de oogst en verwerking van rubber
via dwangarbeid door de inwoners. Onder
zijn regime stierven miljoenen Congolese
mensen, veelal als rechtstreeks gevolg van
mishandeling (in de vorm van bijvoorbeeld
handen afhakken als straf). Rapporten over
sterfgevallen en misbruik leidden tot een
groot internationaal schandaal in de vroege
20e eeuw. De Belgische regering heeft
uiteindelijk Leopold verplicht de controle
over de kolonie aan de Belgische civiele
administratie af te geven in 1908.
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Paul Delvaux (1897-1994) was een
Belgische schilder die bekend was voor
zijn unheimliche schilderijen van naakte
vrouwen in eigenaardige contexten.
Geboeid door het onderbewustzijn,
zou Delvaux in zijn werken herkenbare
architectonische omgevingen, als
bijvoorbeeld treinstations, combineren met
frêle, popachtige wezens, wetenschappelijke
objecten en abstracte voorwerpen die vaak
met de dood geassocieerd kunnen worden.
Een bekend werk is De roze strikken.
Duivenmelken, het kweken van duiven
voor wedstrijden, wordt beschouwd als
een typische Belgische traditie en stamt
uit de eerste helft van de 19e eeuw.
Tijdens wedstrijden moeten de zorgvuldig
gekweekte, verzorgde en getrainde duiven
zo snel mogelijk vliegen van een vrijstaande
plaats terug naar hun duivenhok. Een
typische Belgische duivenliefhebber draagt
een grijze overjas en houdt zijn duiven in
een duivenkot of ‘koterij’. Sommige duiven
worden voor exuberante bedragen verkocht.

Marc Dutroux (geboren in 1956) is een
Belgische seriemoordenaar en pedofiel,
veroordeeld voor seksuele mishandeling,
marteling en seksueel misbruik van meisjes
van 1995 tot 1996, met een leeftijd van 8
tot 19 jaar, waarvan er vier zijn vermoord.
Een aantal tekortkomingen in het Dutrouxonderzoek veroorzaakten in België grote
ontevredenheid over het strafrechtstelsel
van het land. Het daaropvolgende
schandaal was een van de redenen
voor de reorganisatie van de Belgische
rechtshandhavingsinstanties.
Volgens de Kroatische performer Ivana
Jozic zijn de Belgen als egels. Net als
het kleine bosdier kunnen Belgen zeer
beschermend zijn over hun gevoelens,
gedachten, privacy en bezittingen. Belgen
werken hard. Ze blazen ook, zuchten vaak,
net als de egel. Ze verbergen zich achter hun
werk en hun (vaak kleine en lelijke) huis, dat
toch de wereld voor hen betekent. Belgen
lijken moeilijk benaderbaar, alsof ze naalden
op hun rug hebben. Als je echter dichterbij
komt, laten ze een zachtere kant zien, zoals
de donzige buik van de egel.
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James Ensor (1860-1949) was een
Belgische schilder en drukker die bijna
zijn hele leven in Oostende woonde. Hij
oefende een belangrijke invloed uit op
het expressionisme en surrealisme, en
behoorde tot de artistieke groep Les XX.
Zijn schilderstijl kan fantasierijk genoemd
worden, vol bizarre elementen en nimmer
gespeend van een kritische uithaal naar de
plaatselijke burgerij. Onderwerpen zoals
carnaval, maskers, poppenspel, skeletten
en fantastische allegorieën zijn dominant
in het volwassen werk van Ensor, zoals
bijvoorbeeld in zijn meesterwerk De Intocht
van Christus te Brussel (1888).
F.N. of Fabrique Nationale d‘Herstal is
een toonaangevende producent van
vuurwapens in Herstal, België. Het is
momenteel de grootste exporteur van
militaire handvuurwapens in Europa.
Een fermette is een term die in België
verwijst naar een landhuisje of een imitatie
van een traditionele boerderij, meestal
gemaakt met nieuwe materialen en in een
niet-landelijke omgeving, waardoor er een
anachronisme ontstaat. Deze fermettes
worden niet bewoond door boeren, maar
door stedelijke bewoners en weerspiegelen
de sociale idealisatie van het platteland na
de Tweede Wereldoorlog, met een neiging
tot nostalgie.

Foefelen of foefelare is een typisch Vlaams
woord, dat onder, naast en boven de wet
bewegen betekent. Het vertegenwoordigt
de individualistische relatie van Belgen
met regels. Belgen vertrouwen de wet, de
orde, de regel, het woord niet. Door hun
lange geschiedenis van buitenlandse
bezetting zijn ze van nature kritisch voor
de overheid en sceptisch voor regelgeving.
Foefelen kan gezien worden als een
vreedzame vorm van anarchie. Voorbeelden
zijn belastingontduiking (beschouwd
als een nationale sport in België) en
architectonische idiosyncrasie (geen huis is
hetzelfde in België), maar ook hun voorkeur
voor ironie en surrealisme (door humor en
speelsheid de autoriteit ondermijnen en de
realiteit in vraag stellen).

Een GAS-boete, afkorting voor
Gemeentelijke Administratieve Sanctie,
is een sanctie uitgegeven door de stad,
meestal een boete, als iemand een regel
breekt die door de justitie-afdeling van die
stad werd opgesteld. Meestal betreft het
kleine misdrijven of wetten die vaak triviaal
lijken. Doordat de meeste GAS-boetes erg
verwarrend en klein zijn, en verschillen van
gemeente tot gemeente, is de sanctie erg
onpopulair onder Belgische burgers. Enkele
voorbeelden zijn sluikstorten, wildplassen,
het houden van honden aan een leiband,
het maaien van een grasveld, etc. Maar
er zijn ook absurde GAS-boetes, zoals:
(slechte) muziek in het openbaar spelen,
een masker in het openbaar dragen, tenzij
je de kerstman of de paashaas bent,
confetti in de lucht werpen die al op de
grond lag na een vorige gooi, etc.

De Haguète is de hoofdrolspeler van de
Cwarmê, het carnaval van de Waalse stad
Malmédy. Het kostuum van de Haguète
is gemaakt van fluweel en is versierd met
satijn en goudrand. Grote veelkleurige
struisvogelveren verfraaien hun hoed.
De Haguète is bewapend met een
zogenaamde ‘hape-tchâr’ of ‘vleesknijper’,
een paar houten tangen in zigzagvorm.
Dit instrument wordt gebruikt om de
armen en benen van de toeschouwers
te grijpen die vervolgens om vergiffenis
moeten smeken. De oorsprong van deze
mysterieuze figuur is moeilijk te vinden.
Een hypothese beschrijft hen als rebelse
figuren die vochten tegen een verbod op
carnavalsvieringen tijdens de regering van
de prins-abt in de 17e en 18e eeuw.

Frieten of pommes frites, fijngesneden
reepjes van gebakken aardappel, vormen
het nationale gerecht in België. Dit eetbaar
goud werd uitgevonden in België, reeds
voor de 17e eeuw in de Maasvallei. Visjes
frituren was niet langer mogelijk door een
dichtgevroren Maas, waardoor aardappelen
in de vorm van visjes werden gesneden en in
de frituurpan werden gegooid. Het specifieke
Belgische frietrecept (tweemaal bakken!)
leidde tot plusminus 5000 frietkoten over
heel België – elk dorp of stad heeft dus een
eigen ‘frietkot’ waar elke Belg wekelijks zijn
frieten gaat halen. Jammer genoeg wordt
internationaal het woord ‘frieten’ of ‘frites’
vertaald als ‘French fries’ – een term die
onjuist impliceert dat dit smakelijke voedsel
door de Fransen werd uitgevonden.
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Het Carnaval van Binche is een bekend
carnaval in de Waalse stad Binche. Tijdens
dit carnaval stromen er duizenden Gilles
door de straten van Binche. Deze Gilles
worden gekenmerkt door een uniek
kostuum dat onderworpen is aan enkele
strikte regels. Gehuld in tuniek en juten
broek versierd met 150 patronen, bellen,
banden en een grote witte veren hoed,
werpen de Gilles sinaasappelen naar de
toeschouwers om geluk uit te delen. Met
stokken weren ze boze geesten af, terwijl ze
in een processie dansen met hun klompen
op het geluid van trommels.
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Een Flandrien is een fietser die met al
zijn of haar kracht deelneemt aan een
fietswedstrijd, zonder ooit op te geven.
De term is ontstaan tijdens de Vlaamse
cyclus van het interbellum, wanneer fietsers
een constante strijd moesten voeren
tegen de slecht geconstrueerde Vlaamse
wegen bestaande uit kasseien – zoals
de Kemmelberg of langs de muur van
Geraardsbergen. De typische Flandrien
heeft banden om zijn nek en heeft modder
op zijn of haar door pijn vertrokken gezicht.

De Kasseistampers is een traditie in de
Belgische stad Aarschot. De oorsprong
ligt in de 18e eeuw toen keizerin MariaTheresia aan de macht kwam. De stad werd
op dat moment gekenmerkt door diefstal
en vandalisme. Om deze onrust tegen te
gaan, werd er besloten een waakdienst
te organiseren. Gewapend met een lans
liep een bewaker ’s nachts door de straten
van de stad. Als direct gevolg verdwenen
diefstal en vandalisme na een paar
maanden. Helaas verdwenen daarmee ook
de bewakers. Toen de stad weer veilig was,
liepen de mannen liever een bar binnen,
in plaats van de straten veilig te bewaken.
De bewoners van Aarschot eisten dat de
bewakers klompen zouden dragen zodat
ze hun waakrondes aan de hand van het
geluid van de klompen op de kasseien
konden controleren. Uit protest stampten
de bewakers erop los. Met het wegsterven
van de nachtrust, zou de bijnaam
‘Kasseistampers’ geboren worden.

De Kattenstoet is een parade in Ieper,
België, gewijd aan de kat. De parade
herdenkt een Ieperse traditie uit de
middeleeuwen waarin katten vanuit de
klokkentoren van de Lakenhallen naar
het stadsplein werden gegooid. Er zijn
verschillende legendes over hoe het
gooien van de katten is ontstaan. Een
mogelijkheid is dat katten verbonden
waren met hekserij, en het gooien van
de katten symboliseerde het doden
van kwade geesten. Een ander verhaal
suggereert dat er katten in de Lakenhallen
gebracht werden om ongedierte als
ratten te beheersen tijdens de koude
wintermaanden. Bij het aanbreken van
de lente werden de niet langer benodigde
katten uit de klokkentoren gegooid.
Fernand Khnopff (1858-1921) was een
Belgische symbolistische schilder,
beeldend kunstenaar en ontwerper.
Khnopffs beroemdste onderwerpen zijn
landschappen bij Fosset, portretten
van dames uit de Brusselse bourgeoisie,
stadsgezichten van Brugge en symbolische
composities. De meeste stukken spreken
een mysterieuze, betoverende sfeer.
Zijn karakters tonen vaak androgyne
karakters, zoals bijvoorbeeld Portret van
Marguerite Khnopff (1887), dat zowel de
ideale, onschuldige vrouw representeert
als de gevaarlijke verleidster vertoont. Een
ander beroemd werk, I lock my door upon
myself (1891), toont een jonge vrouw die
dromerig in de verte staart omringd door
verschillende symbolen.
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Koterijen zijn schuren, hutten en
duivenkoten die aan de achterzijde
van huizen worden gebouwd. Deze
ongestructureerde bouwwerken zijn een
concept in Vlaanderen. Enkele decennia
geleden had het bouwplan voor een
rijtjeshuis, dat typisch was voor de
Belgische lintbebouwing, meestal een
zeer strakke gevel met slechts één raam
naast de voordeur. Omdat alles zo strak
was, werd aan de achterkant van het huis
een extra koterij gebouwd: een waskamer,
een buitentoilet ... Alle koterijen werden
gebouwd volgens elke individuele behoefte
en budget, waardoor de typische Belgische
individualiteit en zelfbekwaamheid ook in de
architectuur werden vertegenwoordigd.
De Last Post verwijst naar een
trompetsignaal dat door verschillende
legers wordt gebruikt. Sinds 1928 wordt de
Last Post elke avond om 8 uur gespeeld
door trompettisten van de lokale Last
Post-vereniging bij het oorlogsmonument
in de Belgische stad Ieper, bekend als de
Menenpoort. Het signaal herdenkt de
doden van het Britse Rijk tijdens de Eerste
Wereldoorlog tijdens de Slag van Ieper, en
trekt steeds een grote menigte aan.

René Magritte (1898-1967) is een van
de meest internationaal erkende
surrealistische kunstenaars. Magritte
beschreef zijn schilderwerk als mysterieus,
onbetekenend en onkenbaar. Magritte had
een speels en provocerend gevoel voor
humor, zoals bijvoorbeeld in zijn realistische
afbeelding van een pijp gecombineerd
met de woorden ’Ceci n'est pas une pipe’
(‘Dit is geen pijp’). De bolhoed was veel
voorkomend in zijn werk en verschijnt in
schilderijen als Golconda.
Majorettes zijn vrouwelijke dansers die
met een baton zwaaien en vaak optreden
met fanfares tijdens parades. De Major
draagt een grote stok of baton die wordt
gebruikt om signalen en commando's
te geven, waaronder het tempo van de
muziek. Tijdens het carnaval werden de
overheid, het leger en de strijdkrachten
traditioneel geparodieerd als een vorm van
protest. Majorettes vormden een parodie
op de ‘kampvolgers’, vrouwen die met een
korporaal of soldaat waren getrouwd en
verantwoordelijk waren voor het ‘wassen
van linnen’ en het ‘vermaak’ van de
soldaten. Ze werden niet beschouwd als
een typische legerprostituee, noch een echt
getrouwde vrouw.
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Ieper is een Belgische gemeente in de
Vlaamse provincie West-Vlaanderen. Ieper
was een van de eerste plaatsen waar
chemische oorlogsvoering werd ingezet.
In de Eerste Slag van Ieper (19 oktober tot
en met 22 november 1914) heroverden de
geallieerden de stad van de Duitsers. De
Duitsers hadden traangas gebruikt, met
name chloor, in de Slag van Bolimov in 1915.
Het mosterdgas Yperite werd voor het eerst
in de buurt van Ieper gebruikt. Wanneer
het gas op de huid of in de ogen komt, of
wanneer de damp of nevel ingeademd
wordt, heeft het verwoestende gevolgen:
blindheid, doofheid, blaren.

De Noirauds maken deel uit van een traditie
uit de 19e eeuw in (koloniaal) Brussel. De
bourgeoisie ging naar dure restaurants om
geld te verzamelen voor kinderen in nood. Ze
schilderden zich zwart en droegen een witte
kraag, kleurrijke broek en een zwart shirt. De
vereniging wordt vandaag nog ondersteund
door veel bekende politici. Zij krijgen
echter steeds meer kritiek, aangezien de
controversiële vereniging niet (alleen) gezien
wordt als folklore en liefdadigheid, maar
als een overblijfsel en zelfs behoud van
kolonialisme.

Félicien Rops (1833-1898) was een Belgische
schilder en grafisch kunstenaar die
voornamelijk herinnerd wordt voor zijn
afdrukken. Veel van de etsen van Rops
zijn erotisch of pornografisch van toon en
vertonen een denkbeeldige onderwereld of
vormen van sociale decadentie.
De Roze Balletten is de naam voor een
serie geheimzinnige drugs- en seksfeesten
aan het einde van de jaren 1970 in België.
De deelnemers waren steeds rijke mensen
en politici die hun gang konden gaan met
een aantal minderjarigen. De naam zou
komen van baden vol aardbeienconfituur
waarin minderjarige meisjes worstelden.
De feesten werden ingezet als een vorm
van omkoping. Ondanks verschillende
beschuldigingen en bewijzen, werden er
nooit officiële aankondigingen gemaakt –
zelfs niet na twee vermeende zelfmoorden
door weeskinderen.

Het Belgische nationale voetbalteam,
de Rode Duivels, heeft officieel België
vertegenwoordigd sinds hun eerste
wedstrijd in 1904. In thuiswedstrijden dragen
de spelers van het team de traditionele
kleuren van de Belgische vlag: zwart,
geel en rood. Het nationale voetbalteam
vertegenwoordigt Belgiës multiculturaliteit
en hyperdiversiteit: een klein land met
verschillende talen, religies en etnische
achtergronden die niettemin samenwerken
en een natie vormen.
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Pieter Paul Rubens, geboren in 1640,
was een Vlaamse kunstenaar. Hij wordt
beschouwd als de meest invloedrijke
kunstenaar van de Vlaamse barok. Rubens’
unieke en extreem populaire barokke stijl
benadrukte beweging, kleur en sensualiteit,
die de onmiddellijke, dramatische artistieke
stijl volgde die in de contrareformatie zeer
aanwezig was. Rubens is gespecialiseerd in
het maken van altaarstukken, portretten,
landschappen en historische schilderijen
van mythologische en allegorische
onderwerpen. Zijn naakte representaties
van diverse Bijbelse en mythologische
vrouwen zijn wereldbekend. De vrouwen
werden in de baroktraditie geschilderd
met een zacht, passief lichaam en als zeer
geseksualiseerde wezens. Ze benadrukken
concepten als vruchtbaarheid, verlangen,
lichamelijke schoonheid, verleiding en
deugd – zoals bijvoorbeeld in het portret
van zijn echtgenote, Het Pelsken.

Het carnaval van Aalst is een jaarlijks
driedaagse evenement in de Belgische
stad Aalst. De Stoet van de Voil Jeanetten
gaat door de straten. In deze parade
lopen mannen rond in vrouwenkleren met
een vogelkooi, een haring, nepborsten,
korsetten, een bontjas, een versleten
paraplu en een kinderwagen. Deze traditie
is afkomstig uit de geschiedenis van Aalst:
de lagere klasse was te arm om mooie
carnavalskleding te kopen of te maken, en
om die reden droegen de mannen de oude
en versleten kleding van hun echtgenotes.

Jan Van Eyck bracht rond circa 1420 en
1441 een revolutie in de geschiedenis van
het schilderij in de Lage Landen. Met zijn
nauwkeurige observatie en naturalistische
weergave van de realiteit produceert Van
Eyck een virtuositeit die nauwelijks wordt
gecompenseerd door zijn briljante kleuren
en perfecte olietechniek. Deze meesterlijke
techniek wordt duidelijk in het schilderij
Arnolfini – een dubbelportret van het
Arnolfini-echtpaar in opdracht van Giovanni
di Nicolaio. Arnolfini wordt beschouwd als
een van de meest originele en complexe
schilderijen in de westerse kunst, vanwege
zijn schoonheid, complexe iconografie,
geometrisch perspectief en de uitbreiding
van de beeldruimte door gebruik te maken
van een spiegel.

Zotten van Geel: de Vlaamse stad
Geel is wereldberoemd voor de vroege
adoptie van de-institutionalisering in
de psychiatrische zorg. In plaats van
chronisch psychiatrische patiënten in een
gesloten instelling te isoleren, worden ze in
gastgezinnen geplaatst om een familieleven
te waarborgen dat anders zou worden
geweigerd. Oorspronkelijk was deze praktijk
religieus gemotiveerd, verbonden aan de
kerk van Saint Dymphna. Het vroegste
ziekenhuis in Geel waar patiënten naar de
stad konden gaan, om te interageren met
de gemeenschap tijdens de dag en ‘s nachts
terugkeren naar het ziekenhuis, dateert uit
de 13e eeuw. Geel heeft eeuwen later zijn
reputatie behouden van uit ‘zotten’ of gekke
mensen te bestaan.
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Tijdens de uitvoering van de opera
La Muette de Portici (De Doofstomme
van Portici) op 25 augustus 1830 werd de
Belgische revolutie geboren. Het publiek
begon te rebelleren, geïnspireerd door de
woorden ‘Amour sacré de la patrie, rends
nous l‘audace et la fierté. À mon pays je dois
la vie. Il me devra sa liberté’, geschreven
door August Eygène Scribe met muziek
gecomponeerd door Daniel François Esprit
Auber. De toeschouwers stormden buiten
en begonnen de revolutie op het plein
net buiten het operahuis De Munt in het
centrum van Brussel. België werd in 1830
een onafhankelijk land, een constitutionele
monarchie.

Biografieën
Jan Fabre heeft in de loop der jaren ook
een uitzonderlijk oeuvre opgebouwd
als beeldend kunstenaar. Hij is bekend
geworden bij een breed publiek met het
Tivoli-kasteel (1990), Heaven of Delight
(2002), waarin hij het plafond van de
Spiegelzaal in het Koninklijk Paleis in
Brussel versierde met keverschilden, en zijn
openluchtbeelden, waaronder De man die
de wolken meet (1998), Op zoek naar Utopia
(2003) en Totem (2000-2004).
Jan Fabre was de eerste levende kunstenaar
om zijn werk te presenteren in het Louvre,
Parijs (L'Ange de la metamorphose, 2008).
Hij werd uitgenodigd door het Hermitage
Museum in Sint-Petersburg om in 2016 een
grootschalige tentoonstelling te maken. In
2017 is hij samen met Joanna De Vos curator
van de internationale groepstentoonstelling
Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam in Oostende.

Chaos en discipline, herhaling en
waanzin, metamorfose en anonimiteit zijn
onontbeerlijke ingrediënten in het theater
van Fabre. Het lichaam in al zijn vormen
is altijd een centraal onderdeel van zijn
onderzoek geweest.
Producties zoals Je suis sang, Angel of
Death, Quando l'uomo principale è una
donna, Orgy of Tolerance, Preparatio Mortis
en Prometheus-Landscape II hebben Fabre
interna tionale lof bezorgd.

Johan de Boose (BE, 1962) is doctor in de
Slavische Filologie en Oost-Europakunde,
maar heeft later gekozen voor het
schrijverschap en het theater (schrijven
en acteren). Hij schreef een reeks nonfictieboeken over Rusland, Polen, de
Balkan en het IJzeren Gordijn. Daarnaast
is hij romancier. Zijn lijvige oorlogsroman
Bloedgetuigen is lovend ontvangen. Van
dit boek heeft hij een theatermonoloog
gemaakt, die hij zelf opvoert op
verschillende locaties (holocaustgedenkplaatsen, musea, bibliotheken,
huiskamers, zelfs in theaters). De laatste
jaren werkte hij aan een romantrilogie over
het einde der tijden, Het Vloekhout, waarvan
deel 3 in 2018 verschijnt bij De Bezige Bij
Amsterdam. Hierin laat hij een agnostische
reliek van Jezus’ kruis het wonderbaarlijke
verhaal van de Europese mens vertellen.
Naast proza schrijft hij poëzie.

In 2015 ging tijdens het Brugse internationaal
dansfestival December Dance zijn 24uren durende tour de force van de
tragedie in Belgische première in het
Concertgebouw: Mount Olympus. To Glorify
the Cult of Tragedy. A 24h performance –
een marathonvoorstelling die nog steeds
wereldwijd toert. Jan Fabre was curator van
December Dance 2015.
Als auteur schreef hij verschillende
toneelteksten die wereldwijd zijn vertaald,
waaronder We need heroes now, Another
sleepy dusty delta day, Ik ben een fout, A
tribe that‘s me, the King of Plagiarism, Etant
donnés... Voor Mount Olympus schreef hij
verschillende teksten over slaap en dromen:
Restanten.
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Zijn bundels werden genomineerd voor
de Herman de Coninckprijs. Zijn proza
ontving de Henriëtte Rolen Holstprijs, de
Halewijnprijs en de Cutting Edgeprijs voor
beste roman van het jaar.
Voor het theater schreef en vertaalde hij
diverse stukken, onder meer gebaseerd op
Dostojevski en Pushkin, in opdracht van
ensembles in België en Nederland. Hij woonde
lange tijd in Polen, waar hij werkte met de
avant-gardekunstenaar Tadeusz Kantor.

Raymond van het Groenewoud (BE, 1950)
is een Nederlandstalige singer-songwriter,
vaak bekend als ‘Belgische muziek royalty’.
Zijn grootste hits zijn Vlaanderen Boven,
Meisjes, Liefde voor Muziek en Je veux de
l'amour. Van het Groenewoud ziet zichzelf
niet als een songschrijver, maar als een
dichter, filosoof en clown. Vanaf de jaren
1970 combineert Raymond waarnemingen
over menselijk gedrag met zijn eigen, unieke
gevoel voor humor. Zijn liedjes zijn volstrekt
emotioneel en onstuimig, donker in vreugde,
maar worden altijd aangedreven door een
basis rock‘n roll met verwijzingen naar alle
vier muzikale hoeken van de wereld. Hij
produceerde verschillende soundtracks
voor succesvolle films zoals Brussels By
Night door Marc Didden of Sailors Don’t
Cry met Elsje Helewaut. Raymond van het
Groenewoud produceert ook muziek voor
anderen zoals bijvoorbeeld Kamagurka.
Voor Belgian Rules/Belgium Rules heeft
hij een nieuw nummer, Belgium Rules,
geschreven. Zijn meest populaire nummer,
Vlaanderen Boven, speelt een prominente
rol in de voorstelling. Voor deze productie
heeft Raymond Van het Groenewoud in
samenwerking met Marc Lelangue een
Waalse versie gemaakt van het bekende
nummer: Wallonie D’ Abord.

Andrew James Van Ostade (BE, 1988)
begon op vroege leeftijd met drummen.
Hij ontdekte zijn liefde voor theater aan de
Steinerschool in Antwerpen. Vervolgens
werd hij lid van een theatergroep aan de
Universiteit Antwerpen, De Bromvlieg.
Gedurende deze tijd was hij drummer en
percussionist in een paar muziekgroepen.
Een van deze, School Is Cool, won in 2010
Humo‘s Rock Rally. De daaropvolgende vijf
jaren bracht hij twee albums uit en toerde hij
doorheen Europa met School Is Cool.
In 2015 maakte Andrew als muzikant en
performer deel uit van de cast van de
24-uren durende performance Mount
Olympus, To Glorify the Cult of Tragedy
van Troubleyn/Jan Fabre. Tijdens deze
uitvoering speelt hij de rol van de explosieve
halfgod Dionysos en componeerde het
titelnummer, een twerk-dansnummer,
samen met componist Dag Taeldeman.
In Jan Fabres nieuwste productie, Belgian
Rules/Belgium Rules, combineert hij
opnieuw muziek en theater als componist
en performer. Geïnspireerd door de new
beat-muziek van de jaren tachtig, evenals
de elektronische muziek van vandaag,
creëerde hij originele dansnummers voor
de carnavalschoreografieën in het werk,
verschillende soundscapes en zelfs een rap.
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Jan Fabre (BE, 1958) wordt beschouwd als
een van de meest innovatieve en veelzijdige
kunstenaars van zijn tijd. In de afgelopen 30
jaar heeft hij werken als beeldend kunstenaar,
theatermaker en auteur gemaakt. Eind jaren
1970 maakte de nog heel jonge Fabre furore als
performancekunstenaar. In het najaar van 1982
ging Het is theater zoals te verwachten en te
voorzien was in première. Samen met De macht
der theaterlijke dwaasheden werd het Jan
Fabres controversiële en veelbesproken inbreuk
op het theaterlandschap.

In de kijker
ZATERDAG
07 DEC 2017

ZATERDAG
17 FEB 2018
20.00 Concertzaal

Le syndrome ian

Auguri

Christian Rizzo /
ICI – CCN Montpellier

Olivier Dubois

Hoe konden disco, post-punk en new
wave tegelijkertijd bloeien? Kunnen zij
elkaar in één lichaam treffen? In zijn
opzwepende groepswerk Le syndrome ian
zoekt Christian Rizzo een antwoord op
deze vragen, voor de gelegenheid op een
gouden dansvloer.

In 2015 sloot Olivier Dubois – voormalig
danser bij Jan Fabre en enfant terrible van
de Franse dansscene – December Dance
af met de hypnotiserende voorstelling
Tragédie. In Auguri springen, rennen
en jagen elf vrouwen en elf mannen op
energieke en machinale muziek als een
zwerm vogels op de scène.

In samenwerking met
Cultuurcentrum Brugge
In het kader van December Dance 17

In samenwerking met
Cultuurcentrum Brugge

Laat weten wat u van het concert vond op
ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge
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