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(OPNIEUW) BEGINNEN 
Over het menselijk vermogen tot wedergeboorte.  
  

Een jaar geleden was de noodzaak om te herijken even urgent als logisch. Vandaar de baseline 
voor een seizoen dat niet doorging – Question everything! – en reflectie – Why theatre? – die 
nog bezig is. Hoe gaan we verder, na zo'n dramatische test? 

Denkend aan systemische verandering dient de Duits/Amerikaanse filosofe Hannah 
Arendt (1906-1975) zich aan. In talrijke werken erkent zij het menselijk vermogen om te 
beginnen: door de status quo achter ons te laten en iets nieuws te creëren (The Human 
Condition, 1958). Beginnen, schrijft zij, “is het hoogste vermogen van de mensheid”. Maar dit 
gebeurt niet vanzelf: het vereist ‘actie’ inderdaad, in tegenstelling tot het volgen van de weg die 
we al kennen (‘gedrag’). 

Zijn we in staat tot echte verandering? Wat is er nodig om opnieuw te beginnen? Dit 
onderwerp staat centraal in de discussies van onze serie School of Resistance. Het leidt tot een 
seizoen waarin we ons vermogen om te handelen onderzoeken. We creëren nieuwe rituelen om 
na te denken over leven en dood (Grief & Beauty, Liebestod) en we formuleren een alternatief 
discours (Killjoy Quiz, Dissident), gecombineerd met een kritische lezing van het verleden 
(Yellow). We investeren in een milieuvriendelijke praktijk, en we nodigen kunstenaars en 
intellectuelen uit om de toekomst samen vorm te geven. En we verwelkomen u, beste publiek, 
om hieraan deel te nemen. 

 
Laten we (opnieuw) beginnen – en ons verbinden, eens te meer. 
 
 

Milo Rau, artistiek directeur  
Steven Heene, coördinator dramaturgie 
 
 

 

 

→ Klik hier voor het 
video-interview met 
Milo Rau over het 
nieuwe seizoen  

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://player.vimeo.com/video/561815056?app_id=122963
https://vimeo.com/561815056
https://vimeo.com/561815056
https://vimeo.com/561815056
https://vimeo.com/561815056
https://vimeo.com/561815056
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GRIEF & BEAUTY  
MILO RAU / NTGENT 

Hoe gaan we om met de dood, in en aan het einde van het 
leven? Hoe staan we bij, hoe rouwen we en nemen we 
afscheid? Kan de dood op scène worden verbeeld? Met ‘Grief 
& Beauty’ presenteert Milo Rau het tweede deel van zijn 
Trilogie van het Private Leven. 

 
In hun nieuwe voorstelling pakken Milo Rau en zijn team een thema aan dat al jaren centraal 
staat in zijn werk: de problematiek van afscheid, rouw en dood, maar ook van herinnering en 
solidariteit in het aanschijn van het levenseinde. Vier actrices en acteurs vergezellen een vrouw 
die voor euthanasie kiest, en vertellen hun meest persoonlijke verhalen over dood en 
wedergeboorte, kunst en liefde, herinnering en vergetelheid. Een radicale en tedere voorstelling 
die de grenzen opzoekt van wat theater kan verbeelden. 

In het eerste deel van zijn Trilogie van het Private Leven - Familie (2020) - gebruikte Milo 
Rau de collectieve zelfmoord van een gezin om de westerse samenleving te tonen op de rand 
van de afgrond. Op het verschrikkelijke einde na was er op het toneel niets anders te zien dan 
een gewone avond: een studie van de kleine dingen, de schoonheid en banaliteit van het 
dagelijks leven.  

Met Grief & Beauty zet Milo Rau zijn studie van het private verder: We kijken een gewoon 
appartement binnen, een experimentele ruimte waarin de actrices en acteurs zich buigen over 
het meest onbegrijpelijke van elk leven, het einde, over de beperkingen van het verbeelden van 
de dood, over rouw, en over schoonheid. 

 
OVER MILO RAU 

Milo Rau is auteur en regisseur, en sinds het seizoen 2018-2019 artistiek directeur van het 
NTGent. Hij is volgens critici de “meest invloedrijke”, “meest bekroonde”, “meest interessante” 
en “meest omstreden” kunstenaar van zijn tijd. Sinds 2002 heeft hij al meer dan vijftig 
toneelstukken, films of politieke acties op zijn naam staan, waaronder fel bejubelde producties 
zoals Orestes in Mosul en Lam Gods. Zijn film The New Gospel, in 2021 te zien op het Festival 
d’Avignon, is recent verkozen tot Documentaire van het Jaar in Zwitserland. 
 

CAST: Arne De Tremerie, Anne Deylgat, Princess Isatu Hassan Bangura, Staf Smans 
 
 

 
 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/ensemble/milo-rau-reg
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MILO RAU OVER ‘GRIEF & BEAUTY’ 
“The way we don’t accept our own death parallels the way our society doesn’t accept that we 
are part of nature. We have to find another way of living in this world. That’s why I wanted to do a 
play about the basics of what we are. About the ultimate fact of death. A human play. Listening 
to somebody talk about his life on stage is a basic act of solidarity.”  

 

 

 
SPEELDATA: 
@NTGENT 

22, 23, 24 & 25/09 
24, 25, 26 & 27/11 

ON TOUR (BEL.) 
03/11 – CC Leietheater, Deinze 
10/11 – De Warande, Turnhout 
18, 19/02 – deSingel, Antwerpen 
20/04 – Stadsschouwburg, Brugge 

ON TOUR (INT.) 
12/10 & 13/10 - Douai/Arras (Tandem Arras Théâtre) 
22, 23 & 24/10 – Amsterdam (ITA) 
5/11 – Rotterdam (Schouwburg) 
16, 17 & 18/11 - Villeneuve-d'Ascq (NEXT Festival) 
24, 25, 26 & 27/02 – Künsterhaus Mousonturm, Frankfurt 
02/04 – Stadsschouwburg, Utrecht 
23/04 – Stadsschouwburg, Groningen 
 

Bekijk de webpagina voor de laatste updates over tour & credits 

 

→ Kijk hier naar de 
trailer van ‘Grief & 
Beauty’ 

 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/producties/grief-beauty
https://www.ntgent.be/nl/producties/grief-beauty
https://player.vimeo.com/video/566555496?app_id=122963
https://vimeo.com/566555496
https://vimeo.com/566555496
https://vimeo.com/566555496
https://vimeo.com/566555496
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KILLJOY QUIZ  
LUANDA CASELLA & NTGENT 

De gezellige voorspelbaarheid van een televisiequiz maakt 
gaandeweg plaats voor een veel pittiger denkoefening. 
 
-- PREMIÈRE 23/09 

 
Een killjoy is iemand die opzettelijk het plezier van anderen vergalt. In Killjoy Quiz ontpopt de 
spelbreker zich tot iemand die klaar staat om elke vorm van geweld de kop in te drukken, ook 
wanneer dat oncomfortabel is. 

Deelnemers beantwoorden vragen. Punten worden uitgedeeld. Maar wat betekent het om 
een quiz te winnen? Je kunt veel weten over de wereld, maar ken je ook de complexiteit achter al 
die feiten? 

Killjoy Quiz — Luanda Casella/NTGent photo: © Michiel Devijver 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
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Killjoy Quiz ontwricht het idee dat je punten kunt scoren op kennis door een spel op te 
voeren waarin het ultieme doel is te leren hoe je in dialoog gaat. Woorden zijn oppermachtig en 
welsprekendheid is een wapen. De sluwe meerkeuzevragen leggen genadeloos onze 
vooroordelen bloot. 

OVER LUANDA CASELLA 
Luanda Casella, huisregisseur bij NTGent,  is een Braziliaanse schrijver en performer. Ze 

probeert de kunst van storytelling te redden van de mediatisering en verdoemenis. Door 
retorica met ironie te vermengen, legt haar werk constructies in de taal bloot. Casella was te 
gast in theaters en op festivals overal ter wereld, zoals Spielart (München), Edinburg 
International Festival, Het TheaterFestival (Gent) en Kaserne (Basel). Met Short of Lying won ze 
de Sabam-schrijfprijs op Theater aan Zee (Oostende). 

 
CAST: Yolande Mpelé, Lindah Nyirenda and Luanda Casella 

 
 

 

MILO RAU OVER ‘KILLJOY QUIZ’ 
“Theatre should be a place that kills joy. A place that questions the joy of the normal, even when 
questioning hurts. The great thing about Killjoy Quiz is that it does this, but at the same time it’s 
a super funny play with great music. You can go and watch it, and just have a fun night. Or you 
can dive into all the amazing complexities in the play.” 
 

 

SPEELDATA: 
@NTGENT 

23/09, 24/09, 25/09, 26/09 
23/11, 24/11, 26/11, 27/11, 28/11 

ON TOUR (BEL.) 
01/10, 02/10 – deSingel, Antwerpen 
09/11 – Brugge, Stadsschouwburg 
18/11 – Next-festival, Kortrijk 
19/11 – CC Blankenberge 

ON TOUR (INT.) 
6/11 – Utrecht (Stadsschouwburg) 
15/12 – Amsterdam (Frascati 1) 
 

Bekijk de website voor de laatste updates over tour & credits. 

 
 
 
 
 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/ensemble/luanda-casella
https://www.ntgent.be/nl/producties/killjoy-quiz
https://www.ntgent.be/nl/producties/killjoy-quiz
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“ELOQUENTIE EN VERBEELDING ZIJN KRACHTIGE EN BEVRIJDENDE WAPENS” 
--- DE STANDAARD (****) 

  

→ Klik hier voor de trailer 
van ‘Killjoy Quiz’ 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210613_97598059
https://player.vimeo.com/video/559841455?app_id=122963
https://vimeo.com/559841455
https://vimeo.com/559841455
https://vimeo.com/559841455
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YELLOW – THE SORROWS OF 
BELGIUM II: REX 

LUK PERCEVAL & NTGENT  

Huisregisseur Luk Perceval zoomt in op de Vlaamse 
collaboratie tijdens WOII. Na de internationaal geprezen 
filmversie volgt nu de live première van 'Yellow'. 
 
-- PREMIERE 30/09 
 

1933-1936. Een jonge generatie droomt van een nieuwe wereldorde. Velen sluiten zich aan bij 
de nazi-ideologie en trekken zelfs naar het Oostfront. Zijn ze misleid? Of waren ze werkelijk zo 
naïef? 

Yellow — Luk Perceval/NTGent photo: © Fred Debrock 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
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Luk Perceval fileert in zijn trilogie The Sorrows of Belgium drie donkere passages uit het 
Belgische verleden. In deel twee, Yellow, kijkt hij terug op de Vlaamse collaboratie tijdens de 
Tweede Wereldoorlog op basis van een nieuwe speeltekst van Peter van Kraaij, aangevuld 
met ander bronnenmateriaal. 

In de lente van 2021 ging Yellow in première als theaterfilm, goed voor vier sterren in  
The Guardian, veel lof voor de cast in The New York Times én een selectie voor het 
Theaterfestival 2021. Dit najaar volgt eindelijk de live première in de NTGent Schouwburg. 

 
Auteur en dramaturg Van Kraaij introduceert een Vlaamse familie: Staf, lid van de Dietse 

Militie-Zwarte Brigade en zijn vrouw Marije; hun zoon Jef, lid van het Vlaams Legioen aan het 
Oostfront; hun dochter Mie, lid van de Dietse Meisjesscharen; Hubert, de broer van Staf en niet 
betrokken in de collaboratie; en nonkel Laurens, priester.  

Hun getuigenissen worden afgewisseld met de stem van Channa, een jonge Joodse 
vrouw, en Aloysius, soldaat aan het Oostfront. Ontbreken evenmin op het appel: de Belg Léon 
Degrelle, oprichter van de fascistische beweging Rex, en Otto Skorzeny, Oostenrijker en 
gelauwerd SS-officier. 

 
Yellow is een meertalig koor dat de grimmige tijdsgeest van de jaren 1930 evoceert, live 

ondersteund door de muziek van componist en multi-instrumentalist Sam Gysel. 
 

OVER LUK PERCEVAL 
Luk Perceval is een internationaal gelauwerde en bekroonde regisseur. Bij NTGent werkt hij aan 
een spraakmakende trilogie The Sorrows of Belgium over donkere passages uit de 
geschiedenis van ons land. Eerder was er al Black, over de wreedheden in Congo. Later volgt 
nog Red, over de terroristische aanslagen in Brussel in 2016. 

 
CAST: Peter Seynaeve, Chris Thys, Lien Wildemeersch, Bert Luppes, Maria Shulga, 

Oscar Van Rompay, Philip Kelz en Valéry Warnotte  
 

 
 
"DE CAST IS FOUTLOOS: VOORAL LIEN WILDEMEERSCH (MIE) EN PETER SEYNAEVE 
(DE VADER) HOUDEN IN ELKE SCÈNE DE AANDACHT VAST (…) EEN VERBLUFFENDE 
PRESTATIE.” 

--- THE NEW YORK TIMES OVER DE FILMVERSIE VAN ‘YELLOW’ 
 

“ZELDEN ZO'N AANGRIJPENDE ALLIANTIE GEZIEN TUSSEN THEATER EN 
CINEMATOGRAFIE” 

--- UIT JURYVERSLAG THEATERFESTIVAL 2021 
 
 

 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.theguardian.com/stage/2021/mar/12/yellow-review-ntgent-sorrows-of-belgium
https://www.nytimes.com/2021/03/18/theater/yellow-sorrows-of-belgium.html
https://www.theaterfestival.be/voorstellingen/yellow-the-sorrows-of-belgium-ii-rex/
https://www.ntgent.be/nl/ensemble/luk-perceval
https://www.nytimes.com/2021/03/18/theater/yellow-sorrows-of-belgium.html
https://www.theaterfestival.be/voorstellingen/yellow-the-sorrows-of-belgium-ii-rex/
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MILO RAU OVER ‘YELLOW’ 
“Although Luk Perceval has embraced film making, and Yellow is an amazing film, Luk remains 
off course an incredible theatre director. He works so well with the physical presence of actors 
on stage, and their interaction with the public. I had the chance to see Yellow live in rehearsals 
twice, and it’s outstanding. ” 

 

 

SPEELDATA: 
@NTGENT 

30/09 
01/10, 02/10, 03/10 

ON TOUR (INT.) 
8/10, 9/10 & 10/11, 11/11 – St. Pölten (Landestheater Niederösterreich) 

 

Bekijk de website voor de laatste updates over tour & credits. 

 

 

→ Bekijk hier de trailer 
 
 

 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/producties/yellow-ntgent
https://www.ntgent.be/nl/producties/yellow-ntgent
https://player.vimeo.com/video/519872206?app_id=122963
https://vimeo.com/519872206
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LIEBESTOD - THE SMELL OF  
BLOOD DOES NOT LEAVE  
MY EYES JUAN BELMONTE - HDT III 

ANGÉLICA LIDDELL & NTGENT 

Door de revolutionaire Andalusische torero Juan Belmonte en de 
muziek van Wagner samen te brengen, geeft Angélica Liddell stem 
aan de oorsprong van haar theater, aan “een geschiedenis van 
mijn wortels, van mijn diepten”. ‘Liebestod’ is het derde deel in de 
reeks ‘Histoire(s) du Théâtre’ van NTGent. 
 

Liebestod — Angélica Liddell/NTGent photo: © Angélica Liddell 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
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-- PREMIERE 13/10 
 
Meer dan een kunst was het stierenvechten voor Juan Belmonte een spirituele oefening 

die emoties optilt naar een onmetelijke ruimte, naar de eeuwigheid. In Liebestod hebben we te 
maken met een onophoudelijke zoektocht naar de tragische schoonheid, een poging om 
rechtstreeks met het sacrale te communiceren, zowel in het werk van de stierenvechter als op 
Angélica Liddells podium. “Ik ben altijd op zoek naar het verheven moment, de transfiguratie, 
het overstromend enthousiasme, de straling en het licht, die lyrische verrukking die plaatsvindt 
wanneer je liefhebt.” 

Liebestod is dan ook veel meer dan een epos over stierenvechten: de voorstelling wordt 
een offerande, “ze is het werk van een verliefde vrouw, van een sterfelijke vrouw. En ze is ook 
een opoffering.”  

 
Juan Belmonte (1892-1962), de “goddelijke stotteraar” uit de Triana-wijk in Sevilla, 

wordt beschouwd als de grondlegger van het spirituele stierenvechten. Tijdens zijn leven was hij 
geobsedeerd door de dood van de torero Joselito in de arena. Zijn uitspraak “We vechten zoals 
we zijn” vat zijn filosofie samen. Zijn zelfmoord vertelt ons over het gevoel van “niet langer in 
staat te zijn te leven” dat Emil Cioran beschrijft in Pe culmile disperǎri. 

 
Liebestod, letterlijk ‘liefdesdood’, is de titel van het hoogtepunt van Richard Wagners 

opera Tristan und Isolde uit 1865, waarin de componist zijn eigen poëtische versie op muziek 
zette van deze middeleeuwse Keltische legende. Het woord ‘Liebestod’ verwijst naar het thema 
van de erotiek van de dood of van “liefde tot de dood”, de idee dat de volvoering van de liefde 
van het koppel plaatsvindt in de dood, of zelfs daarna. 

 
Angélica Liddell maakte deze voorstelling op uitnodiging van Milo Rau, als derde deel in 

de reeks Histoire(s) du Théâtre, waarvoor de artistiek directeur van NTGent telkens een andere 
regisseur vraagt om na te denken over theater als kunstvorm. 

 

OVER ANGÉLICA LIDDELL 
De Spaanse performancekunstenares Angélica Liddell staat bekend om haar onconventionele 
en visueel verbluffende werken over het geweld in de wereld, waarin ze vaak de grenzen van 
haar eigen lichaam opzoekt. Haar stukken waren over de hele wereld te zien, op internationale 
festivals als F.I.N.D. (Festival for New Dramatic in de Schaubühne Berlin) en het 
Festival d'Avignon. Voor haar werk heeft ze reeds verschillende prijzen ontvangen, waaronder 
de Zilveren Leeuw op de Biënnale van Venetië. 

 
CAST: Angélica Liddell, Gumersindo Puche, Nazaret de los Reyes, Patrice Le Rouzic  
and extras 
 
 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/academie/histoires-du-th%C3%A9%C3%A2tre-iii
https://www.ntgent.be/nl/ensemble/ang%C3%A9lica-liddell
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DEZE VOORSTELLING, EEN CO-PRODUCIE VAN NTGENTGING IN PREMIÈRE OP HET 
75STE FESTIVAL D’AVIGNON IN DE ZOMER VAN 2021. LEES EEN AANTAL VAN DE 
LAAIENDE RECENSIES HIER:  

 

“ANGÉLICA LIDDELL MAAKT GEEN THEATER MEER, ZE IS 
THEATER” 

 

 
 

 

 

MILO RAU OVER ‘LIEBESTOD’ 
“Angélica Liddell is globally one of the strongest and most violent voices in performance art.  
There’s no one like her. She stands alone on stage, it’s a ritual. She swallows the theatre in her 
body and then spits its out. It’s so strong and extraordinary to witness. Her vision is mind 
blowing and we had to invite her.” 

 

 

SPEELDATA: 
@NTGENT 

13/10, 14/10, 15/10, 16/10 & 17/10 

ON TOUR (INT.) 
15/11, 16/11 - Douai/Arras (Tandem Arras Théâtre) 
 

Bekijk de webpagina voor de laatste updates over tour & credits. 

  

→ Bekijk hier de trailer 

 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/nieuws/liebestod-triomfeert-in-avignon-ang%C3%A9lica-liddell-maakt-geen-theater-meer-zij-is-theater
https://www.ntgent.be/nl/nieuws/liebestod-triomfeert-in-avignon-ang%C3%A9lica-liddell-maakt-geen-theater-meer-zij-is-theater
https://www.ntgent.be/nl/nieuws/liebestod-triomfeert-in-avignon-ang%C3%A9lica-liddell-maakt-geen-theater-meer-zij-is-theater
https://www.ntgent.be/nl/producties/histoires-du-th%C3%A9%C3%A2tre-iii-ntgent
https://www.ntgent.be/nl/producties/histoires-du-th%C3%A9%C3%A2tre-iii-ntgent
https://player.vimeo.com/video/566554320?app_id=122963
https://vimeo.com/manage/videos/566554320
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DISSIDENT 
LARA STAAL & NTGENT  

Vijf jongeren die op school bekendstaan als ‘probleemgeval’ 
onderwijzen het publiek. 

 

-- PREMIERE 12/11 
 

Vaak onbewust zijn ze experten geworden in het provoceren van de heersende autoriteit. Maar 
dit keer zijn de rollen omgedraaid en nemen de jongeren het podium over. Wat betekent het 
voortdurend de uitzondering te zijn? En wat vertellen de regels en verwachtingen in het 
middelbaar over de heersende ideeën over succesvol burgerschap?  

Dissident— Lara Staal/NTGent photo: © Michiel Devijver 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
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Op wat voor manier wordt het huidige onderwijs bepaald door werkdruk, prestatiedrang 
en bureaucratie? Op welke manieren is onbewust racisme nog steeds bepalend voor wie 
tweede kansen krijgt en wie niet? Wat is er voor nodig om werkelijk te leren? En kan een 
docent meer zijn dan een doorgeefluik van kennis? 

 
De Nederlandse theater- en programmamaker Lara Staal ging op zoek naar jongeren die 

zich weigeren aan te passen en die de machtsrelaties uitdagen. Hun blik houdt ons een spiegel 
voor. Wat kunnen we leren van datgene wat ons niet goed uitkomt? Voor Dissident  werkt Lara 
Staal samen met de Gentse muzikant, beatboxer en performer Serdi Faki Alici. Hij coacht de 
jongeren en co-creëert de voorstelling. 

 
Dissident is een mix van live spel en documentair filmmateriaal waarin ook ouders, 

docenten, jeugdwerkers en de school aan bod komen. Langzaam transformeert het toneel naar 
de vrijplaats waar de jongeren zo naar verlangen. 

 
Een aanklacht tegen de mal die het huidige onderwijs vormt, waarin zij die ‘anders’ zijn en 

altijd uit de boot vallen, nu zelf eens aan het woord zijn.  
 

OVER LARA STAAL 
Lara Staal is een Nederlandse kunstenaar-curator, onderzoeker en schrijver. Bij NTGent 
ontwikkelt ze drie seizoenen lang de reeks De Staat van… , waarin ze telkens een fundamentele 
westerse waarde onder de loep neemt. Eerder creëerde ze samen met beeldend kunstenaar  
Jonas Staal het Congres van de Utopie in Frascati Theater (Amsterdam). Daarna volgde onder 
meer De Avond van de Woede (met rapper Gideon Everduim) en Europe on Trial (met 
mensenrechtenactivist Yoonis Osman Nuur). Naast haar werk als curator en programmamaker 
schrijft ze voor vakbladen als rekto:verso, Theatermaker, Mister Motley en Etcetera.  

 
CAST: Seppe Jacobs, Isaac van Weyenberg, Siham Lamrini, Haroun Couvreur, Eliaz Bello 

Medrano en Serdi Faki Alice 
 
 

 

→ Bekijk hier de trailer 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/ensemble/lara-staal
https://player.vimeo.com/video/580727784?app_id=122963
https://vimeo.com/580727784
https://vimeo.com/580727784
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SPIEGELFESTIVAL DISSIDENT 
Zes Gentse scholen en de Tilburgse Fontys Hogeschool Voor de Kunsten ontwikkelen onder 
leiding van onze theaterdocenten hun eigen kijk op de NTGent-voorstelling Dissident. Ze tonen 
hun resultaten aan het publiek tussen 16 en 21 november 2021 in NTGent Minnemeers 
 

 
 

MILO RAU OVER ‘DISSIDENT’ 
“Dissident is what theatre should be. It has to give a platform to people from parts of society 
that are too often ignored. That’s where the new ideas are born for our future. As everyone 
knows, we are very close to a climate collapse. So it seems to me that we did something wrong. 
Dissidence is better than normality at this moment.” 

 

 

SPEELDATA: 
@NTGENT 

12/11, 13/11, 14/11, 16/11, 17/11 & 18/11 

ON TOUR (BELG.) 
24/11 – Tielt (Malpertuis) 
27/11 – Brussel (Kaaitheater) 

ON TOUR (INT.) 
20/11 – Rotterdam (Schouwburg) 

 

Bekijk de webpagina voor de recentste updates over tour & credits. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/producties/dissident-ntgent
https://www.ntgent.be/nl/producties/dissident-ntgent
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FILM 

 

 
 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
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THE NEW GOSPEL 
MILO RAU / IIPM, FRUITMARKET, LANGFILM & NTGENT  

Wat zou Jezus prediken in de 21ste eeuw? Welke boodschap 
zou Jezus verkondigen als hij vandaag zou leven? Wie zouden 
zijn apostelen zijn? 

 

-- PREMIÈRE IN BELGISCHE CINEMA: 23/09 
 

Met The New Gospel, verkozen tot Documentaire van het Jaar in Zwitserland, keren Milo Rau en 
zijn team terug naar de oorsprong van het evangelie. Hoofdrolspeler is de Kameroense 
activist Yvan Sagnet, de eerste zwarte Jezus in de Europese filmgeschiedenis. Hij werkt in 
2011 zelf op een tomatenboerderij als hij beslist te revolteren tegen de uitbuiting van de 
plattelandsarbeiders in het zuiden van Italië.  

The New Gospel – Milo Rau photo: Armin Smailovic 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
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Voor de film bezoekt Sagnet het grootste vluchtelingenkamp in de buurt van Matera, de 
stad in het zuiden van Italië waar eerder Pier Paolo Pasolini en Mel Gibson het leven van Jezus 
verfilmden. Sagnet vindt er zijn apostelen, en zet samen met hen de Rivolta della dignita op, de 
Opstand van de Waardigheid. 

 
Tal van vluchtelingen, activisten en burgers van Matera, de Culturele Hoofdstad van 

Europa 2019, werkten mee aan The New Gospel, evenals Marcello Fonte (Europese Filmprijs 
voor Beste Acteur 2018), Enrique Irazoqui (Jezus in Il Vangelo secondo Matteo van Pasolini), 
en Maia Morgenstern (Maria in The Passion of Christ van Mel Gibson). 

 
The New Gospel werd in 2021 geselecteerd voor het theaterfestival van Avignon, maar 

was ook al te zien op het prestigieuze filmfestival van Venetië, en behoorde tot de selectie 
van het IDFA-filmfestival in Amsterdam, FIFDH in Genève, Soluthurn Film Festival, Cinéma du 
Réel in Parijs en het Locarno Film Festival. Dit najaar zet de film zijn triomftocht verder. 

 
“Wat mij het meest gelukkig maakt bij deze film, is dat hij echt effect heeft”, zegt 

regisseur Milo Rau. “Als gevolg van onze opstand zijn rond Matera de eerste huizen gesticht 
waar hoofdrolspelers die dakloos waren, nu in waardigheid leven. En dat met steun van de 
katholieke kerk!” 

BEKIJK HIER DE TRAILER 
 

“'THE NEW GOSPEL’ IS MILO RAU’S MEEST TOEGANKELIJKE, TEDERE EN 
OPTIMISTISCHE WERK TOT NU TOE… DE CINEMA VAN DE TOEKOMST” 

--- EPD FILM 
 

“DE FILM IS EEN MOKERSLAG, ZOWEL INTELLECTUEEL ALS EMOTIONEEL.” 
--- EVELYNE COUSSENS – THEATERKRANT 
 

 
 

 
SPEELDATA: 

23/09, 25/09 – Cinema Sphinx, Gent (op 23/09 is er ook  
een Q&A met onder meer hoofdrolspeler Yvan Sagnet) 
 

 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://vimeo.com/509674788
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WIE IS BANG 
KOEN DE SUTTER & TOM LANOYE / NTGENT 

Een ouder acteurskoppel – gespeeld door Els Dottermans en Han Kerckhoffs, ook in het 
echte leven een stel – maakt na jaren de balans op van hun liefde voor elkaar en het vak. Avond 
na avond staan ze tegenover elkaar in steeds dezelfde rol, in een beroemd stuk over 
drankzuchtige intellectuelen. Alleen hun tegenspelers veranderen. Dit keer zijn dat twee jonge 
acteurs die een toelage ontvangen omdat ze een kleurtje hebben. De eerste kennismaking zet 
meteen alle onderhuidse conflicten op scherp…  

 
CAST: Els Dottermans, Han Kerckhoffs, Tarikh Janssen en Dilan Yurdakul 
 

 

SPEELDATA: 
@NTGENT 

1/12, 2/12, 10/12 & 11/12 
 

Bekijk de website voor de recentste updates over tour & credits 

 
  

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/producties/wie-is-bang-ntgent
https://www.ntgent.be/nl/producties/wie-is-bang-ntgent
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JUST ASKING 
PETER SEYNAEVE & OSCAR VAN ROMPAY / NTGENT 

Bewerken Peter Seynaeve en Oscar Van Rompay het boek vol 
vragen van Padgett Powell voor theater? 
 
Draait de aarde altijd even snel? Als iemand tegen je zegt “doe eens normaal” weet je dan 

doorgaans meteen wat wordt bedoeld? Heb je wel eens een machine bediend die onder geen 
beding mocht stilvallen omdat ze anders nooit opnieuw opgestart raakt? Zijn we de 
ramptoeristen van ons eigen leven? Zien we elkaar ooit nog terug? Zijn er meer vragen dan 
vroeger? Zou je liever hebben dat ik alleen mezelf lastigval met deze vragen? 

 

CAST: Peter Seynaeve & Oscar Van Rompay 
 

 

SPEELDATA: 
@NTGENT 

2/12, 3/12 & 8/12 

ON TOUR (INT.) 
28/10, 29/10 & 30/10 (Amsterdam – De Brakke Grond) 

 

Bekijk de website voor de recentste updates over tour & credits 

  

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/producties/just-asking-ntgent
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FAMILIE  
MILO RAU & NTGENT 

In 2007 hing een voltallig gezin zich op in de Franse stad Calais: de ouders en hun twee 
kinderen. Een motief werd nooit gevonden. Op de afscheidsbrief stond: “We hebben het 
verkloot, sorry.”  

Familie, het eerste deel in Milo Rau’s Trilogie van het Private Leven, is een etnologische 
studie van een hedendaags privéleven, een expositie van het alledaagse. In die normaliteit rijzen 
de grote vragen. Op het podium: een echte familie. Acteurs An Miller en Filip Peeters staan voor 
het eerst op scène met hun twee tienerdochters Leonce en Louisa — en hun honden. 

 

CAST: Filip Peeters, An Miller, Leonce Peeters, Louisa Peeters 
 

 

SPEELDATA: 
@NTGENT 

28/12, 29/12, 30/12 

ON TOUR (INT.) 
17/09 – Pilzen (Divaldo International Festival) 
25/09 – Zagreb (Youth Theater) 
9/10 & 10/10 – Moskou (Net Festival) 
 

Bekijk de website voor de recentste updates over tour & credits 

 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/producties/familie-ntgent
https://www.ntgent.be/nl/producties/familie-ntgent
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GARDENIA -  
10 JAAR LATER  

ALAIN PLATEL, FRANK VAN LAECKE, STEVEN PRENGELS / 
NTGENT & LES BALLETS C DE LA B 

De comeback van een internationaal bejubelde show over hoop en illusies. Gardenia 
toerde tien jaar geleden de wereld rond, en nu is de cast opnieuw herenigd om voor de laatste 
keer te schitteren.  

Gardenia, een co-productie van les ballets C de la B en NTGent, daalt af in de woelige 
levens van negen opmerkelijke mensen. Gardenia is geen fictie. Het is een uitzonderlijke 
getuigenis, een intiemste relaas over hoop en gekoesterde of verloren illusies. Zeven oudere 
personages die de schemerzone tussen man- en vrouw-zijn schijnbaar moeiteloos bewandelen. 
In contrast en harmonie met een ‘jonge kerel’ en een ‘echte vrouw’. Elk met een zoektocht. Elk 
met een intrigerend verhaal. 

 
CAST: Vanessa Van Durme, Griet Debacker, Andrea De Laet (†), Richard 'Tootsie' Dierick, 

Danilo Povolo, Gerrit Becker, Hendrik Lebon, Dirk Van Vaerenbergh, Rudy Suwyns 
 
 

SPEELDATA: 
@NTGENT 

20/12, 21/12, 22/12, 23/12 

ON TOUR (INT.) 
15/10 – Lieusaint (Theatre Senart) 
05/11, 06/11 – Girona (Temporada Alta) 
09/11 – Vesoul (Théâtre Edwige Feuillère) 
12/11, 13/11 – Théâtre Edwige Feuillère 
 

Bekijk de website voor de recentste updates over tour & credits 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.ntgent.be/nl/producties/gardenia-10-jaar-later
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REFLECTIE 
 
Waar is theater toe in staat? Hoe creëren we een zo groot 
mogelijke betrokkenheid tussen onze projecten en ons 
publiek, lokaal en internationaal? Hoe zetten we ideeën om in 
een praktijk die duurzaam is, drempels verlaagt 
en emancipatorisch is?  
 

In het komende seizoen verdiepen we onze reflectielijnen: de open source 
bibliotheek Why theatre?, genoemd naar ons vijfde Golden Book, en de online debatreeks  
School of Resistance.  
In Vlaanderen starten we een samenwerking met Etcetera, het tijdschrift voor podiumkunsten. 
Vanaf september zijn er activiteiten om opnieuw in contact te komen met ons publiek, zowel 
online als in onze theaterzalen. Deze lijn zal gekoppeld worden aan ons seizoensprogramma en 
aan de inhoud van elke Etcetera-editie.  
Internationaal zal de School of Resistance zich verbinden met partners als Kampnagel in 
Hamburg, Schauspiel in Keulen en de Münchner Kammerspiele – via onze structurele partner 
IIPM in Berlijn.  Ondertussen zullen we de brug verbreden met educatieve partners als KASK 
en UGent.  

 
Het doel is duidelijk: het creëren van meerstemmigheid en een agenda voor de 

toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jonas.mayeur@ntgent.be
http://www.ntgent.be/
https://www.whytheatre.eu/nl/
https://www.ntgent.be/nl/academie/school-of-resistance
https://www.ntgent.be/nl/producties/etcetera

