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PROGRAMMABOEKJENL ↺ 
For English,  
turn around.



DIT INTERESSEERT JE VAST OOK:

Info &  
tIckets: NTGENT.BE

ANATOMIE 
VAN PIJN

LIES PAUWELS

11.12–18.12 & 01.02– 06.02

�nL, fr, en �nL, en

📍NTGent Schouwburg

Regisseur Lies Pauwels maakte interna
tionaal furore met Het Hamiltoncomplex. 
Voor NTGent creëert ze nu een voorstelling 
met performers en mensen die pijn lijden. 
Wat betekent het om pijn te voelen? Hoe 
verhouden we ons ertoe? Hoe gaat de 
samenleving om met pijn?

sPIeGeLProJect Pijnpatiënten gaan aan 
de slag met hun verhaal en maken hun 
eigen versie van Anatomie van pijn. Samen 
met de voorstelling een krachtig tweeluik.

EPIPHANY
MUNGU CORNELIS &  
DALILLA HERMANS

29.01–13.02

�nL �en 📍NTGent Arca

Hij werd opgegeven, afgestaan, weg
gegeven. Aan een stel aan de andere kant 
van de wereld, op een ander continent. 
Hij leefde zijn lange leven altijd half in het 
duister. Tot nu. Nu is hij klaar om zichzelf 
in de ogen te kijken. Een monoloog over 
identiteit, adoptie, familie, ouderschap, 
liefde.
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RIJGEN
SARAH MOEREMANS  

& JOACHIM ROBBRECHT

� nL � en Duur van de voorstelling: 1u 45min

� �Gelieve je gsm uit te schakelen tijdens de voorstelling. 
Het is niet toegestaan om audiovisuele opnames te maken

Deze productie werd  
gerealiseerd met de steun van  
de Belgische Tax Shelter.

Deze publicatie werd gedrukt 
op gerecycleerd papier.

HONGER  
NAAR MEER?
De integrale tekst van Rijgen, 
geschreven door Joachim Robbrecht  
i.s.m. Artun Alaska Arasli, werd 
uitgegeven bij De Nieuwe 
Toneelbibliotheek. 

Te koop voor  
€12,50 na de voorstelling!

RIJGEN
Joachim Robbrecht  

i.s.m. Artun Alaska 

Arasli



REGIE
Sarah Moeremans

TEKST
Joachim Robbrecht  

in samenwerking met  
Artun Alaska Arasli

SPEL
Ariane van Vliet 
Peter Seynaeve

Louis van der Waal

DRAMATURGIE
Joachim Robbrecht

DECOR- &  
KOSTUUMONTWERP

Dorothee Curio

LICHTONTWERP
Sander Michiels

REGIEASSISTENT
Liesbeth Standaert

PRODUCTIELEIDING
Sebastiaan Peeters

KOSTUUM UITVOERING
An De Mol

REALISATIE DECOR
Flup Beys

Thierry Dhondt
Luc Goedertier

Pierre Keulemans
Joris Soenen

TECHNISCHE PRODUCTIE
Chris Vaneste

EERSTE INSPICIËNT
Sander Michiels

GELUIDSTECHNIEK
Frederik Vanslembrouck

PODIUMTECHNIEK
Eddy Deschepper

STAGE REGIEASSISTENT
Marie Lamon

STAGE DECOR- &  
KOSTUUMONTWERP

Julie Illegems
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SARAH MOEREMANS 
studeerde beeldende kunst, acteren, regie en 
filosofie. Ze maakte furore met haar gezelschap 
Moeremans & sons en maakte voorstellingen bij 
gezelschappen als Orkater, NNT en tg Oostpool. Haar 
werk wordt gekenmerkt door een sterke acteursregie, 
een liefde voor hedendaagse teksten, een combinatie 
van maatschappelijk engagement en gevoel 
voor ironie. Ze gooide hoge ogen met Crashtest 
Ibsen, een reeks radicale bewerkingen van de 
samenlevingsdrama’s van Hendrik Ibsen. Ook voor 
die reeks werkte ze samen met Joachim Robbrecht.

JOACHIM ROBBRECHT 
is schrijvend regisseur en belicht in zijn werk de 
donkere hoeken van de Nederlandse  cultuur en 
Europese geschiedenis op satirische wijze. Oorlog,  
liefde, kolonialisme en migratie zijn belangrijke 
thema’s in zijn werk. Samen met Sarah Moeremans 
maakte hij recent What’s in a fairytale?! een serie 
voorstellingen waarbij ze het theaterrepertoire 
en iconische volksverhalen zoals Bambi en Robin 
Hood bevragen vanuit een hedendaags perspectief. 
In februari zijn ze in NTGent te gast met De 
Rattenvanger, waarin ze de vraag stellen of kinderen 
niet beter af zijn zonder al die opvoedmethodes.



© Thierry Dhondt
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LIEFDE IN  
TIJDEN VAN 

ONZEKERHEID
INTERVIEW MET  

SARAH MOEREMANS &  
JOACHIM ROBBRECHT

Lotte Loncin & Dirk Crommelinck
Waarom kozen jullie precies Schnitzler’s Reigen uit  
als vertrekpunt?

Sarah Moeremans & Joachim Robbrecht
Het thema van de liefde houdt ons al langer bezig. 
De representatie daarvan evolueert voortdurend en 
dat heeft een directe impact op je leven. Als je drie 
iconische werken over de liefde op een rijtje zet – 
Shakespeare’s Romeo en Julia, Le mariage de figaro 
van de Beaumarchais en Schnitzlers Reigen – zie je 
hoe romantische liefde opkomt en geleidelijk evolu
eert naar een Freudiaanse interpretatie. Alles draait 
daarin om seksualiteit en de liefde zelf is niet meer 
dan een vernislaagje. In het oorspronkelijke Reigen 
bedriegt iedereen elkaar. Dat veroorzaakte zo’n 
schokgolf dat opvoeringen zelfs een tijd verboden 
werden. 

Interview: Lotte Loncin & Dirk Crommelinck



Lotte Loncin & Dirk Crommelinck
Resoneert dat nog in onze tijd? Hoe wordt er nu naar 
de liefde gekeken? 

Sarah Moeremans & Joachim Robbrecht
Sinds Schnitzler is ons liefdesleven veranderd, onder 
invloed van technologie, maar ook omdat ons gevoels
leven handelswaar is geworden. Technologisch is er 
meer mogelijk en gaat alles sneller (denk maar aan 
Tinder); en daarnaast wordt liefde ook meer en meer 
gezien als een investering, iets dat moet opbrengen. 
In 2003 waarschuwde filosoof Zygmunt Bauman in 
Liquid love voor het einde van de liefde, omdat we re
laties steeds meer als connecties zien die gemakkelijk 
ontbonden moeten worden. Zijn collega Alain Badiou 
betoogt enkele jaren later dat de liefde alleen gered 
kan worden als we haar opnieuw uitvinden. We zoeken 
allemaal naar liefde in een tijdperk waarin ons kompas 
niet meer vooraf ingesteld is. Je mag zelf bepalen met 
wie, hoe lang, hoe. Daardoor slaat telkens weer de 
twijfel toe.

We willen het oordeel dat onze tijd over (bepaalde 
vormen van) liefde heeft, doorprikken. Dat doen we 
door relaties vanuit een ander perspectief te benade
ren, dan dat in de media gebeurt. Homoseksualiteit 
bijvoorbeeld wordt daar enkel binnen het kader van een 
bepaalde problematiek bekeken. Incest en pedofilie 
komen enkel ter sprake binnen sensationele verhalen. 
Wij zoeken in Rijgen veel meer de genegenheid en 
intimiteit op die mensen zoeken, ook in relaties die 
controversieel zijn.
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Lotte Loncin & Dirk Crommelinck
Joachim, je schreef deze toneeltekst. Hoe ben je te
werk gegaan?

Joachim Robbrecht
Schitzlers Reigen was een aaneenschakeling van 
scènes waarbij een personage uit de ene scène in 
de daarop volgende scène terugkomt. Je ziet bij
voorbeeld een liefdesscène tussen de dichter en de 
actrice en in de daarop volgde scène diezelfde actrice 
in een innige omhelzing met de graaf. Elke scène is 
een gedramatiseerd liefdesverhaal met telkens een 
kantelpunt: op de daad volgt altijd teleurstelling, 
bewustwording. 

Van het oorspronkelijke stuk behield ik de 
estafette structuur. Alleen is de koppeling tussen de 
scènes nu thematisch of associatief. Elke scène is, 
net als bij Schnitzler, een op zichzelf staand liefdes
verhaal. Ik wilde af van de karikaturen en vroeg me 
af hoe iemand zo’n case van binnenuit ervaart. We 
hebben ook lang met mensen gepraat. De cam girl, 
de pedofiel en de aseksueel zijn gebaseerd op lange 
interviews die ik had. 

Lotte Loncin & Dirk Crommelinck
Jullie rijgen negen verschillende liefdesrelaties aan 
elkaar: Tinderliefde, lange en gelukkige liefde, de 
 zoöfiel, de pedofiel, de aseksueel. Wat gaf de door
slag om deze scènes uit te kiezen?

Sarah Moeremans & Joachim Robbrecht
We zochten vormen van liefde waarover de maat
schappij zijn oordeel al klaar heeft. De meer con
troversiële relaties plaatsen we tussen courante of 
minder ‘verontrustende’ vormen van liefde. We willen 
een pallet van liefdesvormen tonen en ze een gelijk
waardige plaats geven in de rijdans, want ondanks 
het taboe dat op sommige relaties rust, zoals zoöfilie, 
komen ze toch veel voor.



Lotte Loncin & Dirk Crommelinck
Hebben jullie ook relaties geschrapt?

Sarah Moeremans & Joachim Robbrecht
Er komt geen prostituee meer in voor omdat de cam 
girl meer zegt over maatschappelijke tendensen, over 
de invloed van technologie op onze liefdesrelaties. 
Zoöfilie kan dan weer erg pervers zijn. Ook dat lieten 
we links liggen. Omdat die vorm van zoöfilie zelden 
voorkomt, maar ook omdat we in studies lazen dat een 
veel mildere vorm ervan wél gebruikelijk is. We zijn 
geïnteresseerd in het taboe dat daarop rust. De liefde 
van sekswerkers voor mindervaliden, vanuit een groot 
gevoel van altruïsme, boeide ons ook maar vond zijn 
weg niet naar de voorstelling. We zochten naar situa
ties waarvan je kunt begrijpen hoe iemand erin terecht 
komt, als je er beter over nadenkt.  

Lotte Loncin & Dirk Crommelinck
Jullie maken al heel lang samen toneel. 

Sarah Moeremans & Joachim Robbrecht
(Joachim en Sarah tellen het na) Al veertien jaar! We 
hebben voor elkaar van in het begin verschillende rol
len vervuld: van decors ontwerpen, tot spelen in elkaars 
werk. In de laatste paar seizoenen echter hebben we 
altijd de rolverdeling gehanteerd dat Sarah regisseert 
en Joachim schrijft. Maar het allerbelangrijkste is het 
dramaturgische gesprek: het doordenken op grote 
lijnen waarover we theater willen maken en hoe we dat 
doen. De liefde is één van die thema’s.

Doorgaans beginnen we met een theatrale hypo
these, die we vervolgens toetsen aan onderzoek. Die 
hypothese ontstaat vaak terwijl we nog met een andere 
voorstelling bezig zijn. Later pikken we die dan op en 
bootsen een wetenschappelijke onderzoeksfase na, 
waarin we het uitgangspunt op verschillende manieren 
benaderen. ‘Het tijdperk van de liefde is nog niet voor
bij,’ was voor dit project het startpunt. Dan lezen we. 
Van romans tot filosofie, wetenschappelijke rapporten 
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en tweets. We kijken films, doen ook interviews 
en voeren gesprekken. Daaruit ontstaat langzaam 
de tekst. Deze keer experimenteerden we met een 
open schrijfproces, waarin Sarah al meelas en vaker 
suggesties en opdrachten kon geven. Ook het repeti
tieproces met de acteurs is van grote invloed op hoe 
we uiteindelijk dit verhaal vertellen.

Lotte Loncin & Dirk Crommelinck
Wat is voor jullie het meest urgente aan dit project? 

Sarah Moeremans & Joachim Robbrecht
We verhouden ons vaak tot het repertoire en vragen 
ons dan af wat we van de boodschap vinden die dat 
stuk brengt. Via die weg komen we tot iets wat we 
over de liefde nu willen vertellen en welke vormen ons 
daarvoor interessant lijken. Oorspronkelijk wilden we 
het in dit stuk over perverse relaties hebben, maar 
we raakten meer geïnteresseerd in de genegenheid 
die mensen soms wanhopig zoeken of per ongeluk 
vinden in een relatie, van welke aard dan ook.

Eén van de belangrijkste thema’s die ook impliciet 
in onze Rijgen zit, is een heet hangijzer sinds #metoo: 
‘instemming’. Moet alles expliciet gezegd worden? 
Onder heteroseksuelen heerst de idee dat als je 
verliefd bent, je elkaar aanvoelt. Woorden zijn dus 
overbodig. Onder homo’s is dat vaak veel minder het 
geval. Die zijn explicieter in wat ze willen en wat niet. 
Maar als woorden zogenaamd overbodig zijn, hoe 
zorg je er dan voor dat je niet over de grens gaat van 
een ander? Dat is een kwestie van ‘de ander lezen’, 
lichaamstaal interpreteren. Dat kan tot veel onzeker
heid en misverstand leiden, maar ook kwetsen.



Lotte Loncin & Dirk Crommelinck
Sarah, eerder zei je dat je wilt dat voorstellingen het
zelfde effect hebben als wanneer je een ingewikkeld 
vraagstuk op een creatieve manier probeert te vatten. 
Via het hoofd dus. Verandert dat in een sensuele voor
stelling als deze?

Sarah Moeremans & Joachim Robbrecht
Ik wil via mijn voorstellingen prikkelende gedachten 
delen die, als het goed is, mensen opwinden. Ik wil 
sensueel prikkelen via taal en voorstellingsvermogen. 
Je zou dus kunnen zeggen dat ik mijn publiek benader 
via het hoofd, maar dat hoofd is wel een deel van je 
lichaam... Ik wil ideeën opwerpen die het denken acti
veren en tegelijkertijd sensualiteit oproepen, zowel bij 
de acteurs als bij het publiek. ●



© Michiel Devijver
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