
Onze partnersSchrijf je in op onze nieuwsbrief 
via www.LOD.be
of volg ons via Facebook of Instagram

BIJLOKE WONDERLAND 2022
Voor het derde jaar op rij ben je eind augustus welkom op Bijloke Wonderland, een Gents zomers 
kunstenfestival. Verwacht je aan prikkelende concerten bij zonsopgang, huisartiesten van LOD, 
zomerbarconcerten, vertelwandelingen van STAM, dansprogrammatie van laGeste, literatuur en 
uiteraard dat alles onder een stralende zomerzon op een bruisende Bijlokesite. 

Hou zeker onze website, nieuwsbrief en sociale media in het oog – we lanceren het programma op 1 
juni 2022! 

Een initiatief van LOD muziektheater, Muziekcentrum De Bijloke, laGeste (les ballets C de la B + 
kabinet k) en STAM. Met de steun van Kunstencentrum Voo?uit.

WWW.BIJLOKEWONDERLAND.BE

11-28 AUGUSTUS 2022

concept & regie LIES PAUWELS 
muziek DAG TAELDEMAN 
& ANDREW VAN OSTADE 
spel MARJAN DE SCHUTTER, 
OLGA KUNICKA, ANDREW VAN OSTADE, 
DORIS & NATHALIE BOKONGO NKUMU 
(LES MYBALÉS), DAG TAELDEMAN, 
MICK GALLIOT FABRÉ,
ALEXANDRA VAN DER RAAIJ MARKOVIC 
& AMALIA DAEMS KEEREMAN
regie-assistentie JENNE VAN DAELE 
kostuums & scenografie JOHANNA 
TRUDZINSKI 
stagiair kostuums LOUIS VERLINDE 
dramaturgie TOM RUMMENS 

toneelmeester WIM PIQUEUR 
geluid VICTOR HIDALGO 
stagiair geluid SANDER COOLS 
licht KOEN CORBET 
techniek DEAN PEERAER 
productieleiding EVA DE WOLF 
productie LOD MUZIEKTHEATER
& HETPALEIS 
technische realisatie HETPALEIS 
coproductie APOLLO-THEATER SIEGEN & 
SCHÄXPIR FESTIVAL 
met de steun van de TAX SHELTER 
MAATREGEL VAN DE BELGISCHE FEDERALE 
OVERHEID 
tax shelter partner FLANDERS TAX SHELTER

DO THE CALIMERO CREDITS

DO THE CALIMERO
concept & regie 
LIES PAUWELS
muziek 
DAG TAELDEMAN  
ANDREW VAN OSTADE

productie 
LOD MUZIEKTHEATER 

HETPALEIS
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MEER LOD Meer info & tickets op 
WWW.LOD.BE



ALS KLEINE MENSEN LOPEN WE ROND IN DEZE GROTE 
WERELD. WE HEBBEN ZOVEEL DROMEN EN VERLANGENS, 
EN TEGELIJK ZIJN WE VOLSTREKT MACHTELOOS 
TEGENOVER DE KRACHTEN DIE DE WERELD REGEREN. 
WE LEVEREN EEN STRIJD DIE NIET TE WINNEN VALT, 
ONVERMOEIBAAR EN TEGEN BETER WETEN IN.

Al heel lang wilde LIES PAUWELS  een voorstelling maken met 
carnaval als inspiratiebron. Niet zozeer carnaval als folklore, 
maar carnaval als een ritueel. Als een gebeurtenis, afgebakend 
in tijd en ruimte, waar iedereen de vrijheid heeft om te zijn wie 
hij wil zijn, en waar de maatschappelijke rollen omgekeerd 
zijn. Carnaval als feest, als vrijplaats, waar het toegestaan 
is om fout en dronken te zijn, zonder daarop afgerekend 
te worden. Carnaval als katalysator voor onze diepste 
verlangens en gevoelens, voor onze onvermoeibare drang naar 
waarachtigheid. Maar ook: carnaval als een volstrekte leegte, 
waar het geluid van platgetrapte bekertjes en de geur van 
verschaald bier ons de volgende ochtend weer terug met de 
neus op de feiten duwt. 

De afgelopen jaren werd het thema alleen maar actueler. 
De wereld lijkt een draaikolk van alsmaar snellere en 
driestereveranderingen. In tijden van pandemieën, oorlog en 
fake news voelen we ons meer dan ooit als Calimero. Eenzaam 
en machteloos, maar tegelijk met zijn allen veroordeeld tot 
hetzelfde, veel te kleine schuitje.

Do the Calimero probeert onze verwarrende tijdsgeest te vatten, 
maar is bovenal een ode aan de mensjes die we allemaal zijn. 
Want of we nu groot zijn of klein: uiteindelijk komt het altijd op 
hetzelfde neer. Heel eerlijk voelt het allemaal niet aan, maar 
toch trekken we ten strijde. We zetten maskers op en af, we 
verliezen ons in bevlogen monologen, we dansen en trekken 
kostuums aan en uit, alles in een nooit aflatende poging om 
elkaar, maar voor onszelf, te overtuigen van de zin van het 
bestaan. De vraag of die er ook is, blijft onbeantwoord.

Maar hey, let’s Do the Calimero: het is alles wat ons rest, en 
tussen al de leegte gloort misschien ook een klein paradijsje van 
liefde en van troost.

TOM RUMMENS
dramaturg LOD muziektheater

LOD & HETPALEIS / LIES PAUWELS

“Een discobal van een 
voorstelling. (...) Door de 

tomeloze inzet van de cast 
zullen zich in deze mix van 
ernst en luim veel jongeren 

kunnen vinden.” 
GAZET VAN ANTWERPEN

“Wie hongert naar een 
veelkleurig stuk met een 

portie weldadig optimisme 
dat de weltschmerz niet 

negeert, Do the Calimero!”
KNACK FOCUS

“Carnaval inspireert Lies 
Pauwels voor een opvallend 
kwetsbare voorstelling over 

de zoektocht naar houvast in 
een wankele wereld.”

DE STANDAARD

DO THE 
CALIMERO

PRAKTISCH
20:00 - 22:00
zonder pauze
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