
STIL

Stilte wordt vandaag gezien als 
een kostbaar en zeldzaam goed. 
Bestaat stilte nog? Hoe is het 
gesteld met de stilte in ons 
hoofd? Zorgt stilte voor rust of 
worden we er net onrustig van? 
Kunnen we weerstaan aan de 
eindeloze stroom informatie die 
op ons afkomt? Met ‘Stil’ leggen 
we voor enkele dagen de focus op 
stilte in de kunsten. We kiezen 
met ‘Stil’ niet voor een overladen 
programma, wel voor enkele 
goed geselecteerde, boeiende 
voorstellingen, verspreid over 
vier dagen.

Met ‘Stil’ presenteren we stilte in de ruime 
betekenis van het woord. De belangrijke 
stilte tussen de noten in de muziek van 
Erik Satie, de rust van een repetitieve 
dansvoorstelling van Cie Tumbleweed, de 
vertrouwelijkheid van zonen met hun vader 
in de circusvoorstelling ‘Carrying my father’ 
of de melancholische muziek van Leonard 
Cohen.

We starten het festival met de theatrale 
lezing 'Silence Please!', waarin woord, 
beeld en muziek een transparant geheel 
vormen. Later in het seizoen worden extra 
activiteiten toegevoegd zoals cursussen 
in samenwerking met Dinamo en een 
installatie van Liesbeth Hermans.

In het kader van ‘Stil’ presenteren we vanaf 
maart 2020 ook een groepstentoonstelling 
die focust op de nacht als transformator, als 
een moment waarop de wereld een andere 
gedaante krijgt. (zie p. 207) 
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gastvrouw: Cath Luyten
denker en sparringpartner  
van Cath: Jean Paul Van 
Bendegem
pianist: Jan Swerts
productie: Tamara Trust en Het 
Laatste Bedrijf
regie en scenografie: Filip 
Standaert (Handelsreizigers  
in Ideeën)

Stilte is een schaars 
goed geworden. Bestaat 
ze nog wel? Wanneer 
hebben we de stilte 
verlaten? Waar vinden 
we het terug? En is 
het te koop? In elk 
geval is er een grote 
vraag naar stilte in de 
samenleving.

‘Silence, Please!’ is een 
filosofische en artistieke 
zoektocht naar stilteplekken. 
Zowel naar de innerlijke 
als de fysieke plek. Deze 
voorstelling legt zijn oor te 
luister bij schrijvers, muzikanten, 
psychologen en filosofen. Een 
fotograaf gaat luwteplekken 
opzoeken en verwerkt dat in het 
decor.

Alles start met het allereerste 
grootschalige onderzoek bij 
duizend Vlamingen over stilte. 
Dat wordt de grondstof van deze 
voorstelling. Cath Luyten, filosoof 
Jean Paul van Bendegem, pianist 
Jan Swerts en Guido Belcanto 
begeleiden je op deze reis.

CATH LUYTEN, JEAN PAUL 
VAN BENDEGEM E.A.

Silence Please!

STIL | DO 23 APR

L E Z I N G

16 euro | 12 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
KUUB
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concept en regie: Hanna 
Mampuys en Toon Van 
Gramberen
spel: Toon en Eugeen Van 
Gramberen, Jonas en Danny 
Juchtmans, Josse en Koen De 
Broeck, Joren en Jan De Cooman
foto: There There Company

17 euro | 10 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
KUUB

Vier circusartiesten nodigen hun vader uit 
op de scène. ‘Carrying my father’ is een 
fysieke, acrobatische voorstelling over 
dragen en gedragen worden.

Acht volwassen mannen dragen elkaar, testen elkaar 
en ontmoeten elkaar waar we het niet verwachten. 
Acht lichamen die niet even sterk zijn, maar wel even 
krachtig in hun eigenheid en interactie. Ze ontdekken 
de uitdagingen van het ouder worden en de rijkdom 
van het samenwerken. Vaders en zonen brengen 
een voorstelling over vasthouden, loslaten, kracht en 
rivaliteit. Centraal staat het besef: “zoals de vader de 
zoon droeg, zo zal de zoon ooit de vader dragen”.

STIL | VR 24 APR

THERE THERE COMPANY
Carrying my father
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foto: Onya Devaney

24 euro | 16 euro (-26)
21 euro (vroege vogel)

Hauschka is de Duitse pianist Volker Bertelmann. 
Sinds 2004 werkt hij aan een indrukwekkend muzikaal 
oeuvre dat begon met het toepassen van de techniek 
van ‘prepard’ piano. Door allerlei voorwerpen, objecten 
of kleine muziekinstrumenten tussen de snaren te 
weven en op hamers te bevestigen creëert hij een 
uniek en verrassend klanktapijt.

Zijn muzikale output verrijkte hij doorheen de jaren 
met electronica en samenwerkingen onder andere met 
Dustin O’Halloran.

Met zijn album ‘A Different Forest’ uit 2019 keert hij 
terug naar de eenvoud van de piano. We horen een 
album vol sobere en ingetogen pianonummers. Het 
album is een eerbetoon aan de (helaas vaak verdrukte) 
natuur.

Met zijn muziek bouwt hij voort op de muzikale 
tradities gaande van Erik Satie, John Cage, Philip 
Glass naar Max Richter. De muziek is filmisch, 
toegankelijk, ritmisch en fris. Ideaal voor liefhebbers 
van neoklassiek zoals Olafur Arnalds, Joep Beving of 
Max Richter.

HAUSCHKA
A Different Forest

(D)

STIL | VR 24 APR

20.15 UUR 
SCHOUWBURG
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concept en dans: Angela 
Rabaglio en Micaël Florentz
lichtontwerp en scenografie: 
Arnaud Gerniers en Benjamin 
van Thiel
muziek: Daniel Perez Hajdu
coach: Dagmar Dachauer
foto: Flurin Bertschinger

16 euro | 11 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
KUUB

‘The Gyre’ is een duet 
dat vertrekt van de 
beweging ‘wandelen’ 
en evolueert naar 
een hypnotiserende 
beleving die je niet 
onberoerd laat.

Twee lichamen in het 
schemerdonker lijken te 
verdwijnen in elkaar. De 
contouren van twee dansers 
vervagen subtiel tot één lichaam. 
In het veranderende licht zie 
je de twee scherper, cirkelend 
rond één gemeenschappelijk 
punt. ‘The Gyre’ zuigt je mee 
in een onophoudelijke stroom 
van beweging en is een sterke 
metafoor voor een liefdesrelatie.

“Een meesterwerk dat zowel in zijn 
radicaliteit als in zijn beheersing doet 
denken aan de eerste voorstellingen van 
Anne Teresa De Keersmaeker. De twee 
dansers bewegen oneindig in cirkels. 
Elk heeft zijn cirkel, verweven met die 
van de ander. Micaël Florentz en Angela 
Rabaglio brengen je geleidelijk aan 
in een meditatieve en bedwelmende 
trance. ‘The Gyre’ is een reis die vertelt 
over hoe je één bent, ook al ben je met 
twee. De voorstelling is tegelijkertijd 
minimalistisch als van een gevaarlijke 
schoonheid.” (Ballroom)

CIE TUMBLEWEED
The Gyre

(BELGIË, 
FRANKRIJK, 

ZWITSERLAND)

STIL | DOUBLE BILL | ZA 25 APR

M A D E  I N 
D E  W A R A N D E

J O N G  G E W I L D

D O U B L E  B I L L
met je ticket voor ‘The Gyre’  
kan je dezelfde avond naar 
‘Sophia Ammann’
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16 euro | 11 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)

21.15 UUR 
KUUB

Sophia Ammann is een Belgische zangeres met 
Canadese roots die de voorbije jaren vooral in beeld 
kwam als frontvrouw van Little Dots en Ansatz Der 
Maschine. Van jongs af aan is Sophia gefascineerd 
door de muziek van Leonard Cohen. Met ‘Sophia 
Ammann plays Leonard Cohen’ brengt ze op eigen 
wijze het werk van Cohen weer tot leven. Live laat ze 
zich bijstaan door trompettist Jon Birdsong (Black 
Flower) en zanger Joppe Tanghe (ONS/Fruits of Labor).

SOPHIA AMMANN
plays Leonard Cohen

STIL | DOUBLE BILL | ZA 25 APR

foto: Grégoire Verbeke

D O U B L E  B I L L
met je ticket voor ‘Sophia 
Ammann’ kan je dezelfde  
avond naar ‘The Gyre’
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foto: Jules August

21 euro | 12 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

15 UUR 
SCHOUWBURG

“De man die in zijn eentje heel de muziekgeschiedenis 
ontkende.” Zo omschrijft pianist Reinbert de Leeuw de 
excentrieke Franse componist Erik Satie.

Reinbert de Leeuw is dé eminence grise uit Nederland 
op het gebied van moderne muziek. In Nederland is 
hij bij het grote publiek vooral bekend om zijn drie 
succesvolle albums: ‘Satie Early Piano Works I,II en III’ 
uit 1975. Na jaren keert Reinbert de Leeuw terug naar 
zijn oude liefde!

De muziek van Satie is actueler dan ooit. In deze 
drukke tijden is zijn spaarzame, verstilde muziek een 
oase van rust. Bovendien interpreteert Reinbert de 
Leeuw de composities zonder opsmuk, is hij steeds op 
zoek naar de ultieme rust, de uitgebeende essentie, 
wat een nieuwe dimensie toevoegt aan de muziek.

STIL | ZO 26 APR

REINBERT DE LEEUW
Satie

D E  W A R A N D E 
O V E R D A G
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In het voorjaar staat er in de Expozaal een 
groepstentoonstelling op het programma 
rond een thema dat voor iedereen 
herkenbaar is: de nacht. 

Voor er kunstlicht bestond, was de nacht vol van 
duisternis. Dag en nacht waren twee verschillende 
werelden. De nacht had een eigen cultuur, met eigen 
rituelen, geuren, geluiden en regels. De nacht zat vol 
reële en imaginaire gevaren. De nacht bood de mens 
de gelegenheid om te ontsnappen aan de alledaagse 
werkelijkheid, aan de sociale conventies en hiërarchie.

Ook vandaag nog ervaren wij de nacht als een 
bijzonder moment. De nacht transformeert ons. Het 
kan een moment zijn om tot ons zelf te komen. Het kan 
ook een moment zijn om onszelf in te verliezen. Ook 
als we slapen gebeurt dit. Dromen en nachtmerries 
zorgen voor de verwerking van emoties.

Veel kunstenaars laten zich dan ook inspireren door 
deze wereld die tegelijk zo bekend en zo onbekend is. 
Die rust brengt en opwinding. 

“En God zeide: Er zij licht, en er was licht. 
En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis.
En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht.”
(Genesis 1:1-6)

EXPOZAAL
gratis

STIL | 14 MRT — 17 MEI 2020

DE NACHT

beeld: Laetitia Molenaar
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