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LUK PERCEVAL & NTGENT
(première 27/04/22)

RED - THE SORROWS OF BELGIUM III: HOLY WAR

Eind april 2022 gaat het langverwachte derde en laatste hoofdstuk
van 'The Sorrows Of Belgium' in première, de theatertrilogie
waarin Luk Perceval inzoomt op de donkerste bladzijden van
de Belgische geschiedenis.
Op dinsdag 22 maart 2016 werd België het slachtoffer van terrorisme op grote schaal.
Zelfmoordterroristen lieten op de luchthaven van Zaventem twee bommen ontploffen, en ook in de
metro van Brussel was er een explosie. Bij de aanslagen vielen 35 doden en 340 gewonden. De
daders waren teruggekeerde Syriëstrijders van terreurgroep IS. Ze gebruikten spijkerbommen om
zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De terroristen waren gelinkt aan de aanslagen in Parijs van
november 2015. “Ons land wordt geconfronteerd met een zware beproeving”, zei premier Charles
Michel. Uit medeleven werden de Brandenburger Tor in Berlijn en het Paleis op de Dam in
Amsterdam tijdelijk in de Belgische driekleur gehuld.
In de trilogie The Sorrows of Belgium zoomt regisseur Luk Perceval in op donkere passages uit
de Belgische geschiedenis. In Black ging het over de exploitatie van Congo onder Leopold II.
In Yellow keerden we terug naar de jaren 1930-40, toen overal in Europa het fascisme de kop opstak
en een deel van de Belgische bevolking collaboreerde met de Duitse bezetter. In het derde en laatste
deel RED gaat het over geweld in het midden van de samenleving: een aanslag in de Belgische
hoofdstad, nog niet zo lang geleden. Met elke band van de driekleur komt de geschiedenis dichter bij
het heden.

LUK PERCEVAL - OVER 'THE SORROWS OF BELGIUM'

Zoals in de eerste delen vertelt Perceval ook dit verhaal via uiteenlopende getuigenissen.
Er is de ondervraging van Ibrahim, de verwarde vader van een terrorist. Er zijn de vurige brieven van
Nour, een meisje dat naar Syrië vertrekt omwille van de liefde en daar bevalt van een dochter. Het
zijn slechts enkele stemmen in een koor dat grotendeels bestaat uit innerlijke monologen. Veeleer
dan een reconstructie van de feiten wordt RED zo een studie van geweld: wat gaat er vooraf aan een
terroristische aanslag? Welke verhalen zijn dominant, en al zeker in de media? Op welke
gewelddadige grond is het westen gebouwd, generatie na generatie?
Het vraagstuk is complexer dan de berichtgeving doet vermoeden. Ook op het politieke front
moeten er keuzes worden gemaakt: hoe gaat de samenleving om met de kinderen van
IS-strijders, die in kampen in Syrië verblijven? Worden zij gerepatrieerd, of niet? Of worden zij
anders, met de woorden van premier Alexander De Croo, “de terroristen van morgen”? Kan de
mensheid zich zuiveren van geweld?
In RED vinden meerdere verhaallijnen uit de trilogie elkaar terug. Hoe ons privéleven en onze
familiegeschiedenis altijd verbonden zijn met onze politieke overtuiging – rechtstreeks en
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onrechtstreeks, bewust en onbewust. Hoe racisme en nationalisme nog steeds resoneren in de
echokamers van het eigen grote gelijk. Hoe percepties in stand worden gehouden, ook om
economische redenen, en hoe iedereen zich een weg zoekt door een mistbank van meningen. Het
decor: een geëxplodeerde stad. Een context waarin alles op scherp wordt gezet.
Op 2 juli 2022 gaat de integrale trilogie ‘The Sorrows of Belgium’ in wereldpremière
op het Malta Festival in Poznan (Polen).
De Belgische première is voorzien op 11 november 2022 bij NTGent.

CAST:
Peter Seynaeve, Bert Luppes, Maria Shulga, Oscar Van Rompay, Dahlia Pessemiers-Benamar, Farid
Bouzenad, Lisah Adeaga, Roberto Jean, Valéry Warnotte, Sam Gysel

SPEELDATA:
@NTGENT
27/04 – première – NTGent Schouwburg (BE)
29/04, 30/04, 01/05 (15u), 06/05 (18u30), 07/05 – NTGent Schouwburg (BE)
01/06, 02/06, 03/06, 04/06 – NTGent Schouwburg (BE)
ON TOUR
03/05 – Kortrijk, BE (Schouwburg)
11/05 – Rotterdam, NL (Schouwburg)
12/05, 13/05 & 14/05 – Antwerpen, BE (Toneelhuis)
17/05 – Sint-Niklaas, BE (Stadsschouwburg)
24/05 – Maastricht, NL (Vrijthof)
26/05 & 27/05 – Brussel, BE (KVS Bol)

LINKS:
✓ Bekijk de website voor de laatste updates over tour & credits
✓ Bekijk de making-of ‘Inside Red’ op ntgent.be
✓ Download de persbeelden van ‘Red’
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→ Bekijk het videointerview met
Luk Perceval hier

“Een aangrijpend epos over fascisme in België (…) een
uitzonderlijke prestatie” -- The Guardian****
“De cast is foutloos. Verbluffend” -- The New York Times
“Van meet af aan een pakkende voorstelling waarin de acteurs
schitteren” -- Volkskrant****
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Luk Perceval (Lommel, 1957) werd na zijn opleiding aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium acteur
bij de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS), beide in Antwerpen. In 1984 richtte hij samen met
Guy Joosten in Gent de Blauwe Maandag Compagnie (BMC) op, het gezelschap waarin hij zijn eerste
stappen als regisseur zette. In de loop der jaren kregen zijn voorstellingen steeds meer bijval, en in
1998 leidde de fusie van BMC en KNS tot Het Toneelhuis, een nieuw theaterhuis met Perceval als
artistiek directeur.

In die tijd was Perceval een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Vlaamse Golf, een
generatie Vlaamse kunstenaars met zo uiteenlopende esthetieken als die van Jan Lauwers (°1957),
Jan Fabre (°1958), Alain Platel (°1959) en Anne Teresa de Keersmaeker (°1960), die in de jaren tachtig
een revolutie ontketende in de Europese podiumkunsten. Ondanks hun verschillen deelden zij een
zekere radicaliteit in het openbreken van de theatertaal en het opstarten van een dynamische
dialoog met andere culturen en kunstdisciplines. Al snel trokken ze stuk voor stuk de aandacht van
internationale programmators.
Perceval stelde een totaal nieuw systeem voor van repeteren en omgaan met de tekst,
gebaseerd op improvisaties en op een collectieve zoektocht naar oplossingen. Daarbij kreeg het
‘hier en nu’ van de acteur op het podium voorrang op de getrouwheid aan de auteur. In Percevals
theater staat de auteur ten dienste van de acteur, niet andersom.
Sleutelbegrippen zijn levendigheid en authenticiteit op het toneel, wat tot inkortingen,
verschuivingen en bewerkingen van de tekst leidde. Perceval stelde ook voor om in de plaats van
in het Nederlands in het Vlaams te werken, wat de vertaling van de klassieke speelteksten naar
het Vlaams vereiste.
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Vandaag zijn een aantal van die praktijken in het theater welbekend, maar in de jaren 1980
en 1990 waren ze baanbrekend. Het betekent evenwel niet dat het theater van Perceval vandaag
voorbijgestreefd is. Integendeel, de regisseur daagt zichzelf nog steeds uit en maakt nog steeds
indruk met de precisie, eenvoud en sublieme vorm van zijn voorstellingen, de poëtische kracht van
zijn tekstinkortingen, een bijzondere aandacht voor geluidseffecten en het acteren in
teamverband. Perceval blijft tot op vandaag een van de belangrijkste kunstenaars van het Europese
theater.
In het oeuvre van Perceval vinden we klassieke drama’s uit de oudheid, Franse klassiekers,
werken van Tsjechov en vooral ook van Shakespeare. Met zijn bewerkingen van Shakespeares
drama’s veroverde hij zijn plaats op het Europese toneel. Ten Oorlog, zijn 12 uur durende marathon
uit 1997, was een montage van alle koningsdrama’s van Shakespeare. Daarin combineerde hij de
renaissancepoëzie met popmuziek en straattaal om het te hebben over de wereld vandaag. De
Duitse versie van deze voorstelling, Schlachten!, tevens Percevals eerst stuk dat in het buitenland
werd geregisseerd (in het Schauspielhaus Hamburg), werd in 2000 bekroond op het Theatertreffen in
Berlijn. Als gevolg daarvan nodigden vele Europese theaters Perceval uit om met hen samen te
werken.
Vanaf 2005 regisseerde Perceval voornamelijk in Duitsland. Eerst als huisregisseur van de
Schaubühne am Lehniner Platz in Berlijn, daarna als hoofdregisseur van het Thalia Theater in
Hamburg (2009-2014). Hij werkte daarnaast ook als gastregisseur en bracht zijn werk in
gerenommeerde instellingen en festivals waaronder de Münchner Kammerspiele, de Deutsche
Staatsoper Berlin, de Wiener Festwochen, de Salzburger Festspiele, het Festival d'Avignon en het
Edinburgh International Festival.
Na vele jaren in Duitsland te hebben gewoond en gewerkt, raakte Perceval steeds meer
ontgoocheld over het Duitse theatersysteem – omwille van de starheid, de commercialisering, het
repertoire en de organisatorische beperkingen ervan. In 2018 besloot hij voorgoed terug te keren
naar Antwerpen en Milo Rau, die in datzelfde jaar directeur werd van NTGent en een even fervente
criticus van het Duitse theatersysteem was, nodigde Perceval uit om met hem samen te werken.
Sindsdien is hij als theatermaker aan NTGent verbonden. Het idee van een project over de
geschiedenis van België ontstond in NTGent. Milo Rau maakt openlijk politiek theater en dat vormt
dan ook de kern van zijn NTGent.
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Percevals trilogie The Sorrows of Belgium brengt het verhaal van drie beschamende hoofdstukken
uit de Belgische geschiedenis. De voorstelling Black (2019) is gewijd aan de uitbuiting van Congo
door koning Leopold II; Yellow (2021) handelt over de Tweede Wereldoorlog en de collaboratie van
Vlamingen met de nazi's. Het laatste deel, Red (2022), focust op de terreuraanslagen in Brussel in
2016. De reeks is geïnspireerd op Hugo Claus' autobiografische roman Het Verdriet Van België uit
1983, terwijl de titels van de delen verwijzen naar de Belgische driekleur. Perceval ontleende het
idee aan Krzysztof Kieślowski's Trzy kolory.
Hugo Claus, een van de meest vooraanstaande Belgische schrijvers en toneelschrijvers, vertelt
in zijn bekende roman over ‘het verdriet van België’ in de jaren 1938-1946. Vanuit het perspectief
van iemand die in de jaren 1920 geboren is – de generatie van Percevals vader – beschrijft Claus het
conflict tussen Vlaanderen en Wallonië, de samenwerking van de Vlaamse nationalisten met de
nazi's en vervolgens de afrekening met hen. Regisseur Luk Perceval wil België vanuit een hedendaags
perspectief bekijken om te tonen wat het gevormd heeft, waar het vandaag mee worstelt, hoe het
verleden verbonden is met het heden en bepalend is voor de toekomst. Zijn trilogie The Sorrows of
Belgium is een ontroerend, soms surrealistisch verhaal over een land dat vandaag het hart van
Europa vormt, een land zonder natie, intern verdeeld, waarin slechts een paar procent van de
inwoners zichzelf Belg noemt. Acteurs van verschillende generaties, culturen en talen nemen deel
aan de drie voorstellingen, die de etnische en taalkundige diversiteit van de huidige Belgische
samenleving weerspiegelen.
Toch verrast de keuze voor dit onderwerp. Van kunstenaars van Percevals generatie en
Perceval zelf werd gedacht dat ze zich losgemaakt hadden van hun lokale achtergrond. Ze spraken
niet over België en nodigden het Europese publiek niet uit om de gespannen relatie tussen
Vlaanderen en Wallonië te bespreken. Integendeel, zij schakelden kunstenaars in die verschillende
talen spraken en universele thema’s aansneden. Politieke onderwerpen, als die al aan bod kwamen,
waren nooit expliciet, maar bevonden zich steeds op de achtergrond van andere verhalen, zonder
ook maar enige moralisering.
In de eerder genoemde voorstellingen Ten Oorlog en Schlachten! benadrukte Perceval het
bloedige mechanisme van de machtsstrijd, waarbij hij Shakespeare gebruikte om de toestand van de
wereld vandaag én haar oorsprong te schetsen. In Molière (2007), gebaseerd op de blijspelen van
deze Franse toneelschrijver, plaatste Perceval zijn personages in de eigen tijd en maakte hij van de
hypocriete Tartuffe een boeddhistische goeroe. In de voorstelling The Truth about The Kennedys
legde hij de maffiawortels van de familie van de Amerikaanse president bloot in een versmelting van
een mediaonderzoek met een eeuwenoude noodlotssaga.

LUK PERCEVAL

Maar moet de beslissing om in verschillende talen te spelen, om geen Franse of Nederlandse
vertalingen te gebruiken en de werken naar het Vlaams te vertalen, dan niet worden gezien als een
poging om het Vlaamse theater te emanciperen, en als dusdanig worden beschouwd als een politiek
gebaar? Moet het vormexperiment dat de Vlaamse Golf voorstelt niet zo worden opgevat?
Tot het einde van de 19de eeuw was het Frans de enige taal die gebruikt werd in het Belgische
nationale theater. Toen het Vlaamse nationaal theater officieel vorm kreeg, richtte het zich op
stukken die succes hadden in Berlijn, Londen of Parijs en gebruikte het ensceneringen die ook elders
werkten. Tot in de jaren 1970 had het Vlaamse theater geen eigen identiteit, geen meesters, geen
codes, geen omgangsvormen. De Vlaamse Golf was de eerste die het een eigen karakter gaf. Toch zal
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geen enkele kunstenaar van die vernieuwingsbeweging beweren dat de breuk met het Franstalige
theater, dat dominant was in Wallonië en Brussel, een bewuste politieke keuze was.
In de context van Percevals werk en de Vlaamse Golf is The Sorrows of Belgium uniek. Het is
een duidelijk omlijnd verhaal over België, het land waar hij werd geboren, dat hij verliet en waarnaar
hij terugkeerde. Het land waarvan de 19de-eeuwse koning Leopold II een vernietigingskamp
creëerde in zijn eigen privé-kolonie (in 1908 kocht België die kolonie van hem, waardoor Belgisch
Congo ontstond). Op school, zo vertelt de regisseur, leerde hij niets over Congo. Ook nu nog zijn
maar weinig Belgen zich bewust van de Belgische verantwoordelijkheid voor de dood van de
miljoenen inwoners van Congo: "Boeken die Congo op een seksistische en racistische manier
beschrijven zijn nog steeds bestsellers, wat schokkend is, want er werden daar toch massagraven
met 20 miljoen skeletten werden ontdekt."
België heeft ook een probleem met de fascistische collaboratie van Vlamingen met de nazi's
tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Ook vandaag nog wordt die zo niet verheerlijkt, dan toch minstens
geminimaliseerd en witgewassen”, aldus Perceval. Rechtse Vlaamse politici presenteren de
Vlamingen als de slachtoffers van Napoleon, vervolgens van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en
ten slotte van de Franstalige beleidsmakers die hen als tweederangsburgers behandelden. Zoals de
regisseur benadrukt, is het een zeer belangrijk onderwerp in de context van de conservatieve ruk
naar het nationalisme in heel Europa: "Het is vandaag heel belangrijk om niet langer te beweren dat
het allemaal de schuld is van politici." Het is noodzakelijk om mensen bewust te maken van hun
eigen verantwoordelijkheid.
Dat wakker schudden is volgens Perceval een van de sleutelfuncties van het theater. Dat geldt
ook voor de migratieproblematiek. De Belgen verkondigen openheid en aanvaarding, maar merken
de tekenen van racisme niet op in hun dagelijkse gedrag en keuzes. "We waren in België geschokt
toen uit studies bleek dat de meerderheid van de buitenlandse IS-strijders uit Brussel kwam. De
moslimminderheid in België wordt zodanig gediscrimineerd dat ze geen deel uitmaakt van dit land en
dat ze naar Syrië is getrokken om deel te nemen aan de oorlog tegen het Westen."
In het reine komen met de Belgische geschiedenis is ontegensprekelijk het onderwerp van
deze trilogie, maar maakt haar niet tot een theaterproductie die beoogt kritiek te leveren. Het
boeit Perceval niet om deel uit te maken van ‘de gemeenschap van moreel verhevenen’: “Ik ben niet
geïnteresseerd in het maken van een theater dat dient om de sociale status te bevestigen, want
eenmaal thuis vergeet de toeschouwer gemakkelijk de waarden die hij kort tevoren bejubelde. Naar
mijn mening moeten we ernstiger gaan nadenken over theater als kunstvorm. Die bestaat erin de
confrontatie aan te gaan, de mogelijkheid te bieden zich zelfs met een slecht personage op het
toneel te identificeren, te begrijpen waarom onze maatschappij zo functioneert en niet anders.
Waarom functioneer ik op deze manier en niet op een andere, wat breng ik aan in de maatschappij
dat het resultaat is van mijn gedrag, van de manier waarop ik denk en de werkelijkheid benader? Dat
is effectiever dan kritiek leveren.”
Aldus is The Sorrows of Belgium een openlijk commentaar op Luk Percevals vaderland, hoewel
het geen openlijk politiek geëngageerd theater is. Het is ook niet de bedoeling om met de vinger te
wijzen. Het is een verhaal over de grote aspiraties van een klein land, over mensen in de smeltkroes
van de geschiedenis, over macro-politiek en het dagelijks leven. Perceval, die ook yoga- en
meditatieleraar is, gelooft in een spirituele weg die door theater kan worden geopend. De
theaterkunst is voor hem een kunst van het steeds herhalen, als een gebed of bezweringsformule;
ze herinnert ons aan onze vergissingen, mislukkingen en tegenslagen. Het is een kunst om “ze elke
dag te herhalen als een litanie, want ons geheugen is kort (...) De schoonheid van dit ritueel bestaat
erin dat je je in een gedeelde ruimte bevindt, de ruimte waarin wij allen onze aandacht richten op de
handeling op het toneel, een handeling die oude conflicten herhaalt. Deze focus bezorgt ons een
vorm van begrip, empathie of, nog beter, catharsis.”
Copyright: Dorota Semenowicz / Fundacja Malta.
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Luk Perceval (°1957) is huisregisseur bij NTGent. Hij studeerde in 1979 af als
acteur aan het Antwerpse Conservatorium en speelde vanaf 1980 verschillende
hoofdrollen bij KNS, de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen.
Kort daarna, in 1984, richtte hij de legendarische Blauwe Maandag Compagnie
op. In 1998 richtte hij Het Toneelhuis op. In 2005 vertrok Perceval naar
Duitsland en werd hij er huisregisseur van de Schaubühne in Berlijn en
‘Leitender Regisseur’ van het Thalia Theater in Hamburg.
Zijn prijzen en onderscheidingen zijn intussen niet meer te tellen. Hij won
onder meer de Faustprijs (Duitsland, 2013), ‘The Golden Mask’ (Moskou, 2014)
en de Konrad Swinarski Award als beste regisseur (Polen, 2021). Sinds 2018 is
Perceval aan het NTGent verbonden als maker van het huis. De voorbije vijf
jaar creëerde hij bij NTGent de trilogie The Sorrows of Belgium.

Dahlia Pessemiers-Benamar (°1975) studeerde af aan Studio Herman Teirlinck
in 1998. Sindsdien speelde ze als freelance actrice in diverse
theatergezelschappen zoals De Roovers, tgStan, en Toneelhuis, en werkte ze in
regies van onder anderen Jellie Schippers, Mannah De Pauw, Karlijn Sileghem,
Arne Sierens en Thomas Janssens. Bij Action Zoo Humain was ze te zien in
De Waarheidscommissie, Amenes(t)ie en Dihya.
Pessemiers-Benamar acteert ook in tv-reeksen en films. Haar bekendste rol is
die van Zohra el Zarkaoui in de Eén-reeks De Ridder. Tevens is ze coach op vlak
van diversiteit, theatermaakster en oprichtster van Dunia vzw, later
omgedoopt tot Silence Radio, een collectief voor horend en dove kunstenaars
en performers.
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Farid Bouzenad is een Franse acteur die in Parijs woont. Hij begon eind jaren
‘90 met acteren in de toneelschool Enfants Terribles in de Franse hoofdstad.
Sinds zijn debuut wisselde hij klassiek of hedendaags repertoire-theater af met
geheel nieuwe creaties. Bouzenad werkt graag samen met regisseurs met wie
hij al langer een band heeft maar net zo graag gaat hij nieuwe samenwerkingen
aan, zoals nu met Luk Perceval.
De afgelopen maanden was Bouzenad te zien in La Croisade van Louis
Gorrel, Enquête sur un scandale d'état van Thierry de Peretti en Ibrahim van
Samir Guesmi. Hij acteert ook in de serie Wondermon van Tristan Séguéla die
eind 2022 op Netflix verschijnt.

Lisah Adeaga (°1994) is een Nigeriaans-Belgisch acteur, performer en maker in
de podiumkunsten. Ze studeerde af aan de opleiding Kleinkunst aan het
Conservatorium in Antwerpen in 2019. Adeaga’s lichamelijkheid is het
ankerpunt binnen haar artistieke praktijk: ze speelt, danst, zingt, schrijft en
staat model.
Adeaga debuteerde op het grote podium bij het gezelschap Bloet (Jan Decorte
& Sigrid Vinks) met de performances Hamlet 0.2 (2018) en Body a.k.a (2019)
en speelde in voorstellingen van Comp. Marius, ARSENAAL/LAZARUS en
hetpaleis.

Roberto Jean is geboren in Haïti en groeide op in Guyana, waar hij theater
studeerde bij het gezelschap Entonnoir. Hij zette zijn opleiding voort aan de
CPGE littéraire, en vervolgens aan het Conservatoire Jean Wiener in Bobigny.
Daarnaast studeerde hij dans bij Maggie Boogart aan de CDM in Parijs. Hij was
verbonden aan het Nationaal Theater van Straatsburg (ESAD), en werkte als
model bij HEAR in Straatsburg.
Roberto Jean is voornamelijk acteur, en werkte in het theater samen
met regisseurs met erg verschillende esthetieken, onder anderen Stanislas
Nordey, Alain Françon, Julien Gosselin, Robert Wilson, Luk Perceval en Thomas
Bellorini. Hij acteert daarnaast in films, schrijft ook en staat op het punt zijn
eerste lange documentaire film Une mère haïtienne te regisseren.
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Peter Seynaeve studeerde in 1996 af als acteur aan Studio Herman Teirlinck in
Antwerpen. Hij debuteerde in de theatermarathon Ten Oorlog (Theaterfestival
1998) van Luk Perceval. Doorheen de jaren werkte hij bij oa. Zuidpool, Laika,
Stan, Eisbar en hetpaleis. Van 2000 tot 2005 maakte hij deel uit van de vaste
spelerskern bij Toneelhuis. In 2006 maakt hij zijn regiedebuut en richt hij zijn
een eigen gezelschap JAN op.
Seynaeve was als acteur te zien in onder meer Front en Platonov van Luk
Perceval voor NTGent en Five Easy Pieces van Milo Rau voor Campo. Seynaeve
geeft ook les en werkt als coach vaak mee aan voorstellingen van andere
makers. Hij is al sinds 2018 betrokken bij de trilogie The Sorrows of
Belgium: eerder acteerde hij ook in het eerste deel Black (2019) en in deel
twee Yellow (2021).

Oscar Van Rompay (°1983) studeerde in 2006 af bij Toneelopleiding Dora Van
der Groen en is sindsdien lid van het ensemble van NTGent. Hij speelde onder
meer in Platform, Opening night, Tien geboden, Vergeten
Straat, Woyzeck, JR en Histoire(s) du Théâtre II. Samen met Peter Verhelst
maakte hij de monoloog Africa.
Voor zijn rol in Win/win (2010) van Jaap van Heusden, zijn debuut op het witte
doek, won Van Rompay het Certificate of Outstanding Achievement voor beste
acteur op het filmfestival van New York. In het seizoen 2020-2021 maakte hij
samen met Peter Seynaeve de monoloog just asking bij NTGent. Van Rompay
was ook te zien in Yellow, deel twee van de trilogie The Sorrows of Belgium.

Bert Luppes (1955) volgde een opleiding aan de Toneelacademie van
Maastricht. Hij was een van de oprichters van toneelgroep het Vervolg en
begon in 1982 een langdurige samenwerking met regisseur Johan Simons,
onder meer bij Theatergroep Hollandia. Luppes speelde ook bij Toneelhuis
(regie Guy Cassiers), Carver (regie Mirjam Koen) en Theater Artemis (regie
Floor Huygen).
Luppes ontving zowel in 2003 als in 2009 de Louis d’Or voor zijn rol in
respectievelijk Vrijdag en De Geit of wie is Sylvia? In 2005 kreeg hij het Gouden
Beeld voor zijn “uitzonderlijke of opvallende bijdrage” aan de film Droog. Bij
NTGent speelde Luppes onder meer de hoofdrol in Platonov (regie
Luk Perceval) en in Cyrano (regie Julie Van Den Berghe). Sinds 2018 maakt
Luppes deel uit van de cast van de trilogie The Sorrows of Belgium: eerder
acteerde hij ook in het eerste deel Black (2019) en in deel twee Yellow (2021).

NTGent
Sint Baafsplein 17
B-9000 Gent
www.ntgent.be

Jonas Mayeur
Persmedewerker
jonas.mayeur@ntgent.be
+32 (0) 498 62 02 30

RED - THE SORROWS OF BELGIUM III: HOLY WAR

Maria Shulga is een Russische actrice, zangeres en fotografe. Ze is bekend van
haar rollen in Leningrad 46 (2014) en Nastya (2015), maar ook van haar
theater-performances. Shulga speelde onder meer Lady Macbeth in een
voorstelling van regisseur Luk Perceval. Voor die rol kreeg ze een nominatie
voor de Golden Sofit, een prestigieuze theaterprijs in Rusland.
Sinds haar rol in Macbeth, heeft Shulga al vaak met Perceval samengewerkt.
Zo had ze een rol in De druiven der gramschap, Rosa oder barmzige
earde, Romeo&Juliette en Long day’s Jouney into Night. Sinds het seizoen
2020-2021 maakt ze deel uit van de cast van de trilogie The Sorrows of
Belgium. Eerder was ze ook te zien in deel twee, Yellow (2021).

Valéry Warnotte (°1977, België) is acteur en regisseur. Hij studeerde kunstgeschiedenis
aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Later volgde hij een theateropleiding aan
Ecole Florent in Parijs. Warnotte heeft een eigen theatergezelschap, L'Intervention,
waarmee hij onder meer een podium gaf aan Claudel, Genet, Feydeau, Jarry met
Ubu Roi en Marcel Schwob. In de Verenigde Staten is Warnotte actief in universiteiten
en met theatergezelschappen. Hij is ook lid van theatercollectief DEREZO. Sinds 2020 is
hij artist in residence in Le Manège in Maubeuge (FR).
Sinds het seizoen 2020-2021 is Warnotte lid van de cast van The Sorrows of Belgium.
Eerder was hij ook al te zien in deel twee, Yellow (2021).
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