
WOENSDAG 8 JUNI 2022 DE GENTENAAR 5

14.06 Merelbeke / Ploegenvoorstelling

15.06 MERELBEKE - MAARKEDAL

16.06 Beveren - Knokke-Heist

17.06 Scherpenheuvel-Zichem /  Individuele tijdrit

18.06 Durbuy - Durbuy

19.06 Gingelom - Beringen

Fietsen

Uw fietsspecialist in Maarkedal en omstreken
Etikhovestraat 11 - 9680 Maarkedal

www.fietsenjojo.be

Jojo

Premium verdeler van

Bij de officiële voorstelling
van het nieuwe seizoen was
het publiek laaiend enthousi-
ast over een nieuwe voorstel-
ling van Milo Rau, The inter-
rogation, met een glansrol
voor de jonge Gentse acteur
Arne De Tremerie (29). Het
stuk vertelt het leven van suc-
cesauteur Edouard Louis, die
als kleine jongen in een
Noord-Frans dorpje leed on-
der armoede, gepest werd om
zijn homoseksuele geaard-
heid, verkracht werd, en een
uitweg uit die miserie vond
via het theater.

Edouard Louis zou het stuk
eerst zelf spelen in een regie
van Milo Rau, maar haakte
kort voor de première af.
Daarop besliste Rau de tekst
te laten spelen door Arne De
Tremerie, op zijn 29ste de rij-
zende ster van NTGent. Zoals
in veel stukken van Rau komt
hij in een boeiende interactie
met een groot filmscherm,
waar de echte Edouard Louis
het publiek toespreekt.

Pasta pop-up

De Tremerie kwam onlangs
in het nieuws omdat hij met
een bevriende kok voor twee
maanden een pastapop-up in
de Kammerstraat opende. Hij
krijgt vier grote rollen in dit
nieuwe NTGent-seizoen. Zo
krijgt hij een hoofdrol in Raus
nieuwe productie die het sei-
zoen afsluit, Antigone in the
Amazon. Daaraan werken ook
activisten van de Braziliaanse

landlozenbeweging mee. Bo-
vendien mag De Tremerie
zijn eigen stuk Baby, in 2020
zijn masterproef bij de KASK,
nu ook in NTGent tonen.

Dat regisseur Luk Perceval
er niet meer bij zou zijn, be-
halve met de herneming van
zijn theatercyclus The sor-
rows of Belgium, was al duide-
lijk uit de polemieken van de
voorbije weken.

Jonge Gentse theatermakers
krijgen wel kansen. De Gent-
se Martha Balthazar (24),
dochter van filmregisseur en
klimaatactivist Nic Baltha-
zar, mag de spits afbijten met
een project dat nagaat of het
niet duurzamer is minder te
toeren maar theaterstukken

telkens opnieuw te creëren in
een andere stad. Zij adapteert
voor NTGent een Brits to-
neelstuk over de klimaatpro-
blemen. 

Al even Gents is Jesse Van-
damme. Zijn collectief Werk-
toneel, ontsproten uit de
Gentse Academie KASK, mag
met Gruis voor de tweede
keer een stuk opzetten in het
NTGent.

Maeterlinck

De Zwitserse theatermaker
Thom Luz maakt zijn Belgi-
sche debuut met een stuk ge-
baseerd op het oeuvre van de
– doorgaans onspeelbaar ge-
achte – Gentse Nobelprijs-

winnaar Maurice Maeter-
linck.  Lutz raakte geboeid
door diens op zijn minst
merkwaardige toneeltheorie-
en, zoals dat theater stil moet
zijn om grote emoties te kun-
nen weergeven. Traag ook. En
dat het verboden zou moeten
worden dat acteurs een rol
spelen, omdat ze zo de Ham-
let vermoorden die de kijker
in zijn gedachten had. Maison
Maeterlinck/Theater Immo-
biel zal met één acteur en vier
muzikanten dus een hele
reeks theaterconventies tar-
ten. Benieuwd of dat ook tot
boeiend theater leidt.

INFO
Info en tickets: www.ntgent.be

Nieuw seizoen geeft kansen aan jonge theatermakers en acteurs 

NTGent kleurt opvallend ... Gents 
NTGent heeft zijn komen-
de theaterseizoen voorge-
steld, het eerste volwaar-
dige na corona. Zestig 
stukken worden gespeeld, 
waarvan zes volwaardige 
nieuwe producties. Het 
geheel oogt heel internati-
onaal, maar met opval-
lend veel Gentse accen-
ten.

GENT 

Het collectief Werktoneel, gegroeid uit de KASK, mag
voor de tweede keer een stuk opzetten voor NTGent.

BART MOERMAN
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De 29-jarige Arne De Tremerie is 
de rijzende ster bij NTGent. In het 
komende theaterseizoen krijgt hij 
twee hoofdrollen en mag hij zijn 
KASK-masterproef hernemen.

M
IC

H
IE

L 
D

EV
IJ

V
ER

Martha Balthazar: net
als vader Nic begaan

met het klimaat.
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Gentse studenten 
laten andere studenten 
jouw gras maaien

Gras maaien, onkruid wieden,
kleine snoeiwerken … Het zijn 
maar enkele taken waarvoor je 
vanaf nu een student kan inhu-
ren via Karwijs. “Een profes-
sionele hovenier kan natuur-
lijk meer”, zegt medeoprichter 
Matthias Vanheule (22). “Maar
onze prijs van 28 euro per uur 
is scherp.”

Matthias richtte het bedrijfje 
op met medestudenten Ine, 
Loïc en Lara (allen 21). Het 
viertal zit in het derde jaar 
kmo-management aan HoGent. 
 “Het begon als een school-
taak”, zegt Matthias. “We 
moesten een businessplan op-
stellen maar naarmate we het 
uitwerkten, zagen we steeds 
meer potentieel. Nu beperken 
we ons tot tuinklusjes, maar 
tegen het najaar zal je ook stu-
denten kunnen inhuren om 
bijvoorbeeld te schilderen.”

Karwijs is actief in Zwijnaar-
de, Zevergem, De Pinte en 
Sint-Denijs-Westrem. Wie zijn 
gras wil laten maaien, kan con-
tact opnemen via Facebook of 
e-mail. Daarna komt iemand 
van het team ter plaatse prak-
tische afspraken maken, en 
vervolgens voert een student 
het werk uit. Voor het materi-
eel en de afvalverwerking moet 
je voorlopig zelf zorgen. (mdd)

INFO
www.karwijs.com

Niet iedereen heeft tijd, 
energie of zin om de tuin te 
onderhouden. Vier Gentse 
student-ondernemers heb-
ben de oplossing: een uit-
zendbureau speciaal voor 
studenten, die je gras ko-
men maaien.

GENT/ DE PINTE 

W Loïc (links) en Matthias steken ook 
zelf de handen uit de mouwen. 
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