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08  DANS

TrapTown 

TrapTown belooft opnieuw een

vintage Vandekeybus te worden

als we de promotekst mogen gelo-

ven. Voor zijn jongste voorstelling

keert topchoreograaf Wim Van-

dekeybus terug naar de antieke

mythes als inspiratiebron. Zijn

fascinatie voor het universele

karakter van eeuwenoude mythes

zagen we al in eerdere voorstellin-

gen als Blush en Oedipus/bêt noir.

TrapTown neemt ons mee naar

een parallel universum, ontdaan

van tijd en ruimte, zonder de

dagelijkse ruis van nieuwsberich-

ten waaraan we dagelijks blootge-

steld worden. In dat universum

overheersen oerconflicten en spe-

len de noodzaak en (on)mogelijk-

heid van emancipatie op.

Vandekeybus mixt dans, film,

tekst en muziek en voert de toe-

schouwer langs orakels en extases

naar een wereld van extremen.

O.a. 20 (première) t.e.m. 31

oktober in Erussel, 2B t.e.m. 2C

november in Leuven.
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05  COMEDY

De schuld van de anderen

We trappen een open deur in met

de bewering dat de politiek een

echt circus is. Maar schrijver-per-

former Geert Beullens doet daar

graag nog een schepje bovenop.

In de aanloop naar de gemeente-

raadsverkiezingen van 14 oktober

kroop hij al meermaals in de huid

van BDW, een typetje gebaseerd

op Antwerps burgemeester Bart

De Wever. Slogans – weliswaar in

potjeslatijn – zoals Refacit Antver-

pia greatus of Maak Antwerpen

weer groots krijg je er onvermijde-

lijk bij geserveerd. Hij organi-

seerde al een heus burgemeester-

bal en trekt ook met een eigen lijst

naar de kiezer. Apotheose van

deze satirische schijncampagne

wordt de grote verkiezingsconfe-

rence De schuld van de anderen

op de vooravond van de verkie-

zingen waar hij nog eens het hele

Antwerpse politieke circus flink

door de mangel haalt. Wij zijn

erbij. Tu quoque? 

13 oktober in Dntwerpen.
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06  THEATER

BUZZ

Wat als je een leven wil leiden

zonder sporen na te laten en liefst

van al gewoon wil verdwijnen?

Dat verlangen naar onzichtbaar-

heid vormt het leitmotiv in de

bejubelde roman Buzz Aldrin,

waar ben je gebleven? van de

Noorse schrijver Johan Harstad.

Kopergietery en Arsenaal/Lazarus

bewerkten de roman tot een eigen

theatervoorstelling. BUZZ vertelt

het verhaal van Mattias, geboren

in de nacht van de eerste maan-

landing, precies op het moment

dat de tweede man, Buzz Aldrin,

zijn voet op de maan zette. Net als

Buzz Aldrin wil Mattias een onop-

vallend leven leiden, maar dat lijkt

hem niet gegund, want tijdens een

uitstapje naar de Faeröer-eilanden

loopt het mis. BUZZ brengt geen

extreme verhalen over grote the-

ma’s, maar gaat over mensen zoals

jij en wij die worstelen om grip te

krijgen én te houden op hun

leven.

1C t.e.m. 2A oktober in Fent.
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07  DANS

U.F.O. 

U.F.O. is de nieuwste productie

van We Are Not People

(W.A.N.P.) dat sinds vorig jaar

een autonoom gezelschap van

Urban Dance vormt. W.A.N.P.

geeft een stem aan minderhe-

den en probeert in een mix van

muziek, beeld en dans de com-

plexe relatie tussen individu,

menselijkheid en maatschappij

vorm te geven. U.F.O. – de titel

is niet onschuldig gekozen –

brengt het verhaal van eerste

of tweede generatie immigran-

ten, veelal outsiders die wan-

hopig ergens bij willen horen

en dromen van een thuis. Stuk

voor stuk gaat het om herken-

bare verhalen die verlangen,

verlies, liefde en een groeiende

sociale en politieke bewust-

wording weerspiegelen. Bij de

dansers herken je ongetwijfeld

een aantal gezichten van So

You Think You Can Dance. 

O.a. 20 oktober in Zaventem,

15 november in Vilvoorde.
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