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‘De wereld zoekt de rust op en 
verdrijft hem dan door er zich met 
een lachwekkend verlangen op te 
storten.’
  
Thomas Mann

Lies Van Damme  
studeerde af aan Sint Lucas Gent. 
Ze is illustrator maar noemt zichzelf 
liever een tekenaar. Tekenen en 
illustreren zijn volgens haar niet 
louter een vertaling van het verhaal 
maar iets evenwaardig, zoals een 
beeld dat iets meer kan verbeelden 
en vertellen bij het andere. Ze kijkt 
en probeert aan de hand van 
tekenen de dingen vast te nemen en 
zo beter te begrijpen. Terugkomende 
thema’s in haar werk zijn het 
landschap, portretten en de 
bijhorende vergankelijkheid. 



Anna Luyten 
is docent aan de Toneelacademie 
van Maastricht en docent en artistiek 
onderzoeker aan de School of Arts 
in Gent. Binnen haar onderzoek 
Dwalen als discipline registreert ze 
op diverse manieren haar nachtelijke 
wandelingen van de stad naar de 
periferie. Ze studeerde filosofie, 
theaterwetenschappen en 
literatuurwetenschappen. Naast haar 
werk als reporter en haar televisie- 
en radiowerk maakt ze al 15 jaar 
deel uit van het vaste panel van het 
boekenprogramma ‘Uitgelezen’. 

Bennert Vancottem 
beëindigde zijn theatertechnische 
opleiding in Oostende in 2006. 
Sindsdien werkte hij als freelance 
lichtontwerper en –technicus voor 
o.a. les ballets C de la B, Buda en 
Jefta Van Dinther. Hij probeert 
steeds de meest praktische en 
creatieve oplossing te vinden, die 
het desbetreffende project 
ondersteunen en stimuleren. 
Bennert gelooft heel erg in co-
creatie, waarbij een 
uitgebalanceerde samenwerking in 
een creatief team resulteert in een 
nog sterkere voorstelling. 

Marta Stoffels 
studeerde Modetechnologie aan de 
Hogeschool Gent en studeerde af 
aan Elisava Design School in 
Barcelona. Daarna ging ze voor 4 
jaar aan de slag bij het NTGent als 
costumière. Daar maakte ze haar 
eerste kostuumontwerp voor We 
Shall Overcome (Wim Opbrouck).  
Ze ontwierp voor verschillende 
producties van Toneelgroep 
Maastricht (Servé Hermans): Waar 
het vlakke land gaat plooien, Othello, 
Eyes wide shut, Emma en King Lear. 
Intussen ging ze mee op tournee 
met En Avant Marche! van les 
ballets C de la B en gaat ze aan de 
slag voor verschillende 
productiehuizen, film en tv. 

Lars Duchateau 
zit momenteel in de de derde 
bachelor fotografie aan het KASK in 
Gent. Lars is gefascineerd door 
hyperrealisme en bekomt in zijn 
foto’s een illusie van diepte door zijn 
onderzoek naar het gebruik van 
natuurlijk en kunstmatig licht en naar 
de verschillende lagen van het 
beeldvlak.
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‘Net als de tijd wekt de ruimte 
vergetelheid, dat doet ze door de 
persoon los te maken uit zijn 
omstandigheden en hem te 
verplaatsen naar een vrije en 
oorspronkelijke toestand.’

Een citaat uit De Toverberg van 
Thomas Mann. Dit verhaal waarin het 
hoofdpersonage zich zeven jaar 
terugtrekt in een sanatorium hoog in 
de bergen - terwijl in het laagland de 
Eerste Wereldoorlog uitbreekt - is 
een van de inspiratiebronnen voor de 
makers van Berg. Arno Synaeve en 
Steven Prengels – samen vormen ze 
het collectief Raumteid – vertrokken 
vanuit een gedeelde fascinatie voor 
één specifieke kleur uit het spectrum 
van menselijke gevoelens: het 
verlangen om de blik af te wenden 
van de samenleving, de neiging om 
te vluchten, weg te zijn. Dit voerde 
hen naar de beeldtaal van de 
Romantiek: de schilderijen en 
tekeningen van Casper David 
Friedrich, de poëzie van Goethe, de 
muziek van Schubert en Wagner... 
Het is werk waarin de mens de blik 
richt op iets wat groter is dan 
hemzelf. Vanuit het verlangen daar 
voorgoed in te kunnen verdwijnen. 
De berg: symbool voor de hoop op 
verlossing.

Wij geloven het graag: dat er een 
communicatie is tussen mens en 
natuur. Dat de berg ons iets geeft dat 
we nodig hebben. Het verraadt een 
verlangen naar eenheid, totaliteit, een 
holistisch geheel. Mens en berg, 
verenigd in iets omvattends. Eén 
worden met de berg, opgaan in de 
natuur: het is dé beeldtaal van de 
Romantiek. Die beeldtaal werd door 
tal van denkers onder de loupe 
genomen. Want wat vertelt ze nu 
echt?

Does not a mountain unintentionally 
evoke in us a sense of wonder? Dat 
vraagt John Cage. Zeker, de aanblik 
van een berg roept veel gevoel in ons 
op. Maar – Cage – die berg doet dat 
niet bewust. Een berg is 
hoegenaamd niet geïnteresseerd in 
ons gevoel. Een berg is niet eens 
onverschillig. Hoe kan hij ook, het is 
een berg. Een berg is. Cage legt het 
verband tussen de berg en muziek. 
Ook muziek roept ‘a sense of 
wonder’ op. Muziek lijkt onze 
gevoelens te weerspiegelen. Net 
zoals bij de natuur vallen we graag 
samen met de muziek, we gaan erin 
op. Muziek luisteren: een 
totaalervaring. Maar muziek heeft net 
zo min als de berg de intentie om 
menselijke gevoelens te bespelen. De 
componist of uitvoerder kan die 

Tom Goossens 
studeerde als master Drama in 2017 
af aan het KASK in Gent. Hij is 
medeoprichter van 
DESCHONECOMPANIE, 
waarbinnen hij als auteur en 
regisseur Don Juan en Cosi 
creëerde. Daarnaast geeft hij als 
gastdocent Muziektheatrale Vorming 
aan het KASK in Gent. Hij is de 
komende jaren betrokken bij 
verschillende projecten van Opera 
Vlaanderen als regieassistent en 
maakt daar ook Banket!, een 
bewerking van Verdi’s Macbeth voor 
kinderen vanaf 9 jaar. 

Witse Lemmens 
raakte van kinds af aan gefascineerd 
door theater en muziek. Hij 
ontplooide zich in het deeltijds 
kunstonderwijs in slagwerk, zang en 
drama. Voor zijn vertolking in de 
monoloog Titus behaalde hij 
grootste onderscheiding. Hij ging 
tweeënhalf jaar op wereldtournee 
met En Avant Marche!, een 
voorstelling van Alain Platel, Frank 
Van Laecke en Steven Prengels. 
Voor Hendrik Lebon en het Deense 
theater Aabendans speelde hij in 
Royal Wolves.

Gregory Van Seghbroeck 
is zoals zoveel koperblazers 
muzikaal opgegroeid in de wereld 
van een fanfare. Hij studeerde jazz-
euphonium aan de School of Arts in 
Gent, maar speelt daarnaast nog tal 
van andere koperen 
blaasinstrumenten in vele vaste of 
losse formaties en in nog meer 
verschillende stijlen. Zo speelde hij al 
bij Ambrassband, de Pandoering, La 
Murga, Armada, Sic Bo, Lady 
O’Leary, muziektheater Walpurgis, 
Madama Fortuna, NTGent en les 
ballets C de la B. 

Koen Haagdorens 
is freelance dramaturg. Hij was lange 
tijd vast verbonden aan NTGent en 
De Munt. Verder werkte hij o.a. voor 
deSingel, Transparant, het 
Toneelhuis, detheatermaker, 
Wunderbaum, Ruhrtriënnale, Opéra 
de Paris, Muziek Lod en Victoria 
Deluxe. Als beleidsdramaturg werkte 
hij bij NTGent, deSingel, 
Wunderbaum en Zuiderpershuis. 
Daarnaast is Koen als coach 
betrokken bij tal van projecten.



Arno Synaeve, deep sleep III, 2018

Raumteid 
Steven Prengels en Arno Synaeve 
richtten in 2017 samen Raumteid 
op. In hun creaties vertrekken ze 
vanuit een door hun ontworpen 
visueel en muzikaal fundament. 
Daarop ontwikkelen ze samen met 
spelers een mix van muziek, 
beweging, tekst en beeld. Ze putten 
daarvoor uit de kunst en muziek van 
gisteren - met haar schoonheid en 
troost - en proberen die te vangen 
voor vandaag en morgen. Berg is 
hun eerste productie in dit kader. 

Steven Prengels 
is componist, theatermaker en 
beeldend kunstenaar. Hij werkte al 
geregeld samen met o.a. Alain 
Platel, Frank Van Laecke, Johan 
Simons, Antwerp Symphony 
Orchestra, Nieuw Ensemble 
Amsterdam en het Zagreb 
Symphony Orchestra. Daarnaast 
doceert hij compositie aan het 
Conservatorium van Antwerpen. 
Voor de komende jaren staan 
samenwerkingen gepland met o.a. 
Pieter De Clercq, Alain Platel, Frank 
Van Laecke, Brussels Philharmonic, 
Selma en Sofiane Ouissi en Wim 
Opbrouck.

Arno Synaeve 
volgt momenteel een Master Theater 
aan de Toneelacademie Maastricht. 
Hij focust zich er op regie en 
scenografie vanuit zijn achtergrond 
in de beeldende kunst. Hij deed zijn 
masteropleiding Vrije Kunsten aan 
het KASK in Gent en aan de 
Akademie der Bildende Künste in 
München. Zowel zijn theatraal als 
beeldend werk focust zich op de 
relatie tussen figuren en 
landschappen die vaak verwijzingen 
of citaten zijn uit het werk van een 
van zijn helden. Zijn eerste solo deep 
sleep was dit voorjaar te zien in het 
Cultureel centrum van Knokke. 

Pascale Platel 
schreef en speelde voorstellingen 
zoals De Koning van de 
Paprikachips, Ola Pola Potloodgat, 
Gezegend Zij, Maria Pascallas, 
Gezien de omstandigheden en 
Totdatzeerdoet. ‘Spelen. Overal 
spelen. Met iedereen spelen. Altijd 
spelen. Ik poseer, ik presenteer, ik 
publiceer maar in de eerste plaats 
ben ik theatermaakster. Bricoleren 
met woorden, beelden en muziek. 
Dat is wat ik doe.’



intentie hebben, maar de muziek 
zelf? Muziek heeft geen intentie. 
Muziek is geluid. En geluid is als de 
berg. Geluid is.

Wagner is van alle componisten de 
grootmeester in het scheppen van de 
muzikale totaalervaring – een 
akoestisch universum waarin de 
luisteraar zich helemaal kan 
verliezen.  Maar gelezen door de bril 
van Cage is die muziek geluid, dat – 
hoe meesterlijk ook in zijn organisatie 
– slechts bestaat zolang het klinkt. 
Nadat de laatste noot is gespeeld 
luisteren we naar het niets. Dat kan 
dan worden verdreven door nieuwe 
muziek, maar die leidt slechts tot 
uitstel. En zo doet muziek ons iets 
heel anders ervaren dan onze eigen 
gevoelswereld, iets dat zoveel groter 
en absoluter is. De tijd. 

‘Het wezen van de muziek: te weten 
dat zij het verloop van de tijd op een 
uiterst karakteristiek vitale wijze 
meet’, zo klinkt het in De Toverberg. 
‘De muziek wekt ons op tot het 
meest verfijnde savoureren van de 
tijd’. Want wat is muziek meer dan de 
organisatie van geluid op een tijdlijn? 
Naarmate de muziek zich voltrekt, 
wordt de tijd voelbaar. Het zich 
voltrekken valt samen met het zich 
onttrekken. Al luisterend ervaren we 

de onmogelijkheid om in de muziek 
te blijven, te wonen, te leven – dat is 
zelfs zo voor de omvattende en in 
de tijd lang uitgesponnen muzikale 
ervaring die Wagner ons geeft. 
Muziek is genereus in haar 
vermogen ‘a sense of wonder’ op te 
roepen. Maar ze is onverbiddelijk in 
de manier waarop ze ons 
confronteert met de vluchtigheid, de 
tijdelijkheid, de vergankelijkheid van 
elk gevoel. Ook dat heeft de berg 
met de muziek gemeen: de berg 
confronteert ons net als de muziek 
met de ervaring dat we worden 
voortgejaagd door de tijd. Elke klim 
gebeurt in het besef van de 
komende afdaling, want daarboven 
valt niet te leven. Of ook: de 
beklimming draagt reeds de 
eindigheid in zich van het gevoel dat 
we op de berg hopen te vinden. 

Wat rest is een nooit ingelost 
verlangen. Berg speelt met ons 
verlangen om op te gaan in de illusie 
van de vervulling. Om ons dan weer 
over te leveren aan de ontmanteling 
daarvan. En ons in handen te geven 
van de tijd. 

Koen Haagdorens

Af wend ik mij, 
naar de heilige, onzegbare, 
geheimzinnige nacht - 
ver weg is de wereld, 
als verzonken in een diepe groeve, 
zo woest en verlaten  
ligt zij daar!  

Novalis

Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem 
röthlich strahlenden Gipfel!  
Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so 
lieblich bescheint! 
Dich auch grüß' ich, belebte Flur, 
euch, säuselnde Linden, 
Und den fröhlichen Chor, der auf 
den Ästen sich wiegt,  
Ruhige Bläue, dich auch, die 
unermeßlich sich ausgießt  
Um das braune Gebirg, über den 
grünenden Wald,  
Auch um mich, der, endlich entflohn 
des Zimmers Gefängniß  
Und dem engen Gespräch, freudig 
sich rettet zu dir.  

Friedrich Schiller


