BEKENDMAKING SELECTIE HET THEATERFESTIVAL 2018
Het TheaterFestival zet 10 dagen lang (do 30 aug – zo 9 sep) een grote spot op het mooiste
dat het theaterlandschap in Vlaanderen, Brussel en Nederland te bieden heeft.
Het TheaterFestival nodigt het publiek uit voor dit unieke moment van het jaar waarop nog
één keer de meest belangwekkende theatergebeurtenissen van het seizoen te zien zijn.
Voor de selectie kwam een jury van theaterexperts en recensenten bijeen, bestaande uit
Evelyne Coussens, Charlotte De Somviele, Johan Thielemans, Pieter T’Jonck, Mia Vaerman,
Simon van den Berg, Karel Vanhaesebrouck en Herien Wensink. Zij zagen afgelopen seizoen
382 voorstellingen in de Lage Landen. Stand-upcomedy, opera en musical werden niet
geprospecteerd. Dans maakt wel integraal deel uit van de actieradius van de jury, net zoals
de sociaal-artistieke praktijk, het jeugd- en het circustheater. Samen selecteerden ze 15
parels van voorstellingen waarvan 4 dans- en 11 theatervoorstellingen.
QUOTE JURYRAPPORT:
De selectie voor het TheaterFestival is geen selectie van top-voorstellingen. Het is geen
optelsom van sterretjes. Geen Michelin of Gault&Milliau. Maar het is ook geen
afval-wedstrijd of pop poll. Dus ook geen Komen eten of Eurovisiesong-festival. Het is dus ook
geen verzameling van de meest populaire voorstellingen, laat staan van de meest gehypte.
De selectie die we u vandaag blinkend en springend van enthousiasme presenteren, is het
resultaat van een intensief gesprek over de meest belangwekkende voorstellingen, een
seizoen lang. We hebben met de selectie geprobeerd om een zo breed mogelijk perspectief
op de podiumkunstenpraktijk te bieden, van radicaal experimenteel tot genereus
toegankelijk, van in-situ-installatie tot grote zaal, van participatief tot repertoire.
Daarnaast toont het TheaterFestival niet te missen voorstellingen uit de selectie van het
Nederlandse Theaterfestival en eist aanstormend talent zijn plek op bij Circuit X, de Roel
Verniers Prijs of het extra randprogramma. Voor 5 jonge makers is het festival het startschot
van een tournee.
Voorstellingen wisselen zich af met verdiepende debatten, kritische nagesprekken,
inspirerende workshops en meer voor publiek en professional.
Het TheaterFestival vindt dit jaar plaats in en rond festivalcentrum en hoofdpartner deSingel
en presentatiepartners DE Studio, Monty, Toneelhuis/Bourla, Arenbergschouwburg en
hetpaleis.
Tickets kan u vanaf vandaag kopen via www.theaterfestival.be of www.desingel.be.
In de bijlage vindt u het JURYRAPPORT.
Voor vragen en fotomateriaal kan je terecht bij
Kathleen Treier
+32 474 57 17 18
kathleen@theaterfestival.be

JURYSELECTIE 2018
INVITED – Seppe Baeyens/Ultima Vez & KVS
deSingel, do 30 & vr 31 aug 20u, za 1 sep 15u, DANS

Geef mijn hand terug – BRONKS
DE Studio, vr 31 aug 20u, za 1 sep 15u&20u, THEATER (10+)

PLATINA – Abke Haring/Toneelhuis & Zuidpool
deSingel, ma 3 & di 4 sep 20u, THEATER

Common Ground – Platform-K & Benjamin Vandewalle
DE Studio, ma 3 & di 4 sep 20u, DANS

Poquelin II – tg STAN
deSingel, di 4 & wo 5 sep 20u, THEATER

Amnest(t)ie – Action Zoo Humain
Monty, wo 5 & do 6 sep 20u30, THEATER

21 pornographies – Mette Ingvartsen
deSingel, do 6 & vr 7 sep 20u, DANS

CONVERSATIONS (at the end of the world) – A Two Dogs Company & Het Zuidelijk Toneel
deSingel, vr 7 sep 20u, THEATER

Voicing Pieces – Begüm Erciyas
deSingel, INSTALLATIE & PERFORMANCE
vr 7 sep 19u-23u, za 8 sep 14u-18u & 19u-22u, zo 9 sep 14u-18u & 19u-21u,

De onzichtbare man – Theater Artemis
DE Studio, za 8 sep 14u&17u, THEATER (4+)

Requiem pour L.
Alain Platel & Fabrizio Cassol/les ballets C de la B/Festival de Marseille/Berliner Festspiele
deSingel, za 8 sep 20u, DANS

The Nation – Eric de Vroedt/Het Nationale Theater
deSingel, zo 9 sep 17u30 (!), THEATER

KEUZE UIT NEDERLANDS THEATERFESTIVAL 2018
Para – David Van Reybrouck, Raven Ruëll & Bruno Vanden Broecke/KVS
deSingel, do 30 & vr 31 aug 20u, THEATER

Daar gaan we weer (White Male Privilege) – Wunderbaum
deSingel, za 1 & zo 2 sep 20u, THEATER

CIRCUIT X 2018
Don Juan – DESCHONECOMPANIE
Monty, vr 31 aug 20u30, OPERA

Yvonne, Prinses van Bourgondië – Tibaldus
locatie & datum TBC, THEATER

Brother Blue – Maxim Storms

DE Studio, do 6 sep 20u, PERFORMANCE

HOUSE – ARIAH LESTER

Monty, vr 7 sep 20u30, PERFORMANCE

Kuzikiliza – Pitcho Womba Konga
Monty, za 8 sep 20u30, THEATER

EXTRA 2018
First – L’hommmm
deSingel, zo 2 sep 20u, DANS
Binnen het kader van de Roel Verniers Prijs

