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Issingen ya!!, çl~k;J;oni~: -: " : 
W;tig,jI:i3LJlogsteêds : ",,' . h : 
~~n~i:~~f~'h~t:~iJ~~: '; '~':-'H"e't' t '. eate.r ~ 
repertoire gaatspelèn. :. : 
Champ d'Ai:tion zeker: 

~ werkenvari Nono ge
nondtaatuitineen be- : 
concert waaraan ook : 
uw meewerkt. Tussen : 
ken inleest hij deverta~ : 
teksten die daarna ge- : 
·den. Op dezelfde ma- .: 
. we met jonge compo-: 
n onze studio kunnen: 
:ken, Ze kunnen een: 
e componist Karllieinz: 
itten, en in onze kleine: 
1 onze studio of in het: 
; aan bod komen~ Mis-: 
it daar op langere ter- ': 
en grotere 'co~positie: 

je,wordt:Wechebben :: 

: 
: is nu helemaal anders : 
l, toen ergeen andere. : 
voor nieuwe muziek : 

";'-~~: .: 
ëtgoeddatCháIÛpIàan!' 
:ekken", zegrVerstoci<t.:· 
sk@venture-festivalin C! 
d ik h· 1 k d affi h
,1 et eu e è e ~': 
edenken: dafSfukheb::-': 
I jaar geleden gedaan,: 
ht jaar geleden. fkt is! 
opvolging is en dat wij,: 
In een repertoire vopr.· : 
irkestje af te bakenen," ': 
Julsen kunnen blijveri! "gen geprogrammgerd die niet 

:: .minder dan het leven zelftot on
epaardje daarbij is de: derw-erp namen,;~~;'" . 
Ie sfudio: ;,Je moet ge~ :Zouzou Leyen(doet het met 
zijn met die orttwikke-: een mythische tucht door een 

ir .fiebben,net zoals een..· 
J'n' ffi'.s.'trum·ent 'onder de . .
eb1;len." ' 

. 

•.. 

Iers loopje het risico .!verstikkend wodd. Haar pro
:nwerkméiélektronica: ductie In the foré§ûsa monstçr 
e verplicht benteen du-.: bègint met getUIgenissen van 'ken van wat hem bedreigt. 
ldséstudioint:é.huren: menseninhetdo~~r.Hetishet ,In theforest is een fabel over 
k'Tàrig'mefiillitrèèfuûër: . persoonlijke relag~;van levens het leven. Over het monster dat 
~n .zijp. ding komt doen .~ op de drempel, tu~sen twee lan- ons hang maakt, het andere dat 
lsin.uzikanten'geen v.at: denin,inhetniem.andsland van on", telkens weer be.dreigt, Het .. een eigen'identiteit; "L>

"ensemble voor heden~ .: Ze hebben heimwee naar de leven aan de overkant, ofde on
~iek in:oet je da,àr" zeJf: kleuren van Afuka of het fruit bereikbare geliefde, maar voor

~. . al ons eigen vraatzuchtige, on-
van Polen, na ,de achtergeble- ,. tilb -" 1 d t van.' li fd .' 'f'"'d . t ". s are ver angen, .a ons 
ven ge e eo e warm e van b' .' '1 
een thuis. Na~~ate hun ver,,:., . InnenUlt eeg vreet. 
haal hoorbaaiwordt, krijgen 
ook de acteÛI,s. zichtbaarheid,. '.·EDITTT-'d d th';ru h ,'.' . I\.d1 oror en aar ver-D d nkllacca. ChamPd;AC~~~~' ,. e dO ertk,eb ,\ en. omnngt" haal over Iièt leven in de 

. Brugge, CrincengeboJ.y'; 7. : w~ t stu Je}J eelJe wegge- verschillende levels van een vi- . soonlijke manier een heel klein : 
: s~ ~~1~ats!ë&an komen ruwe' deospelle~e, waarin een m~n stukje verlorenheid bloot. Het is : 
!:fi M t en een vrouw de confrontatIe 
.. s~hets7n van,.guren, e . aangaan met hun kindertijd, 
.. lichtstift wor over hun " 'al d' h d 
: chaam heen kend, Ze wor_."cam~r~,soc:, e va~r 19 .e en 
" d 'chtb aa t ti'ker en, UltemdeliJk, de liefde, 
: ,:n.zl a 'dd r1r:-r.J .. ~, In New game zitten tWee per
~ " . tIJd ook pj~ e IJ ffi~:~ formers methun laptop op het 
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: 

" :v'an' het l.eve.n : 

fes t i ,y. aI 

Zouzou Leyens met "In the lorest is a 
monster", gezien op 4mei. Nog tot 8 
mei in Théätre Océan Nord, Vandewey
erstraat 63-65, Brussei. 
Edit Kafoor met "New game", gezien op 
5mei. Brussel. Nog tot 8mei in 
De Bottelarii. Delaunoystraat 58,1080 
Brussel. 
Inlichtingen 070'-199.222 
www.lmnstenfestivaldesarts.be 

WAT gebèurt, er met men
, . sen die onderweg zijn? 
Verbannen of geëmigreerd, of 
simpelweg op reis door hun le
ven,' hun herinnerin.gen".hun. 1 f 
angsten en teleurstêl ingen, 0 


hun verlangens en frustraties. 

Hoe zien we hen? En vooral, 


. hoe zien zij zichzelf? Op het 

.Kunstenfestival stonden de af
gelopen week tw~évoorstellin-. .
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2 DD4 .een wereld waarop zij zondér 

- j dejuistewoordengeenvatweet 
..;.....a te krijgen, De man in het spel 

loopt zichzelf dan weer. te plet
"meer en meer deel gaat uitma":ter op de snèlweg van zijn hoog

kleurd en bijgevijld. 
In een tweede deel spreken de 

acteurs over hun afwezige ge
liefden, Ze zijn achtergelaten, 
brandend van verlangen naar 
diegene die hen elk soelaas ont
zegt. Heeft het eerste deel een 
documentaire bijklank, dan 10
pen de acteurs in het tweede 
deel rond in een hectisch thea
traal verhaal van kostuums, na
drukkelijke tekstzegging en ver
vreemdend geïnterpreteerde 

.popsongs, 
De rode draad door de ver

schillende stukken is echter het 
verhaal van deniruf die het 
woud in trekt om hei: monster te 
doden, maar langzaamaan ont
dekt dat het woud zelf zijn vi} 
and is, Meer nog, dat hij zelf 

r U' n" S TEn
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een scherfje vari het ongerichte .. 
trachten dat ons leven vorm : 

ft ' fj d h' . '" 
gee, en een sto e.van. e oop : 
die soms door deze oninzichte- .: 
lijke opzet schemert. . . : 

Elke Van Campenhout. ; 

gestemde ambities. . 
. Kaldor maakt een dappere 
keuze door het tempo van de 
voorstelling niet oogstrelend of 
adrenalinestuwend spectacu
lak te maken. Het spel is onze-

: 

; 
ker en langzaam als het leven : 
zelf, Elke keuze heeft onduide- " 
li"k enh Er lSo el'gen :J e consequ u.es,· -" 
li'k d el b hal h d " 
s~~~:~ ~a:.re ee:ev;l~e~~~ : 

: 
etzappe'l I h fi als N .,owe n t e orest .. ew. : 
gaine leggen op eeri uiterst per- .. 

: 
: 
: 

podium en spelen het spel van : 
hun leven. In de loop van de ver- : 
schillende leve~ confronteren : 
ze hun eigen ambities en uitda- : 
gingen, gaan ze om met het ver- : 
lies van zekerheid, en de explo- : 
ratie van een nieuwe wereld,: 
Tot ze elkaar uiteindelijk tegen : 
het lijf lopen. : 
In tegenstelling tot de ver- : 

wachtingen is New game geen : 
wervelende virtuele voorstel- : 
Jing. Het tempo ligt weerbarstig : 
laag en de interactiViteit is minl- : 
maal, : 
Het alter ego van beide spelers : 

bevindt zich tussen twee video- : 
beelden, die telkens andere we. : 
relden evoceren. Zo komt de. : 
vrouw die haar land verlaat, te- : 

1 d ch 'd""<!>rechtineen an sapvam en-' : . 
tieke lege kaders; die nu weer '" 
een ijskast of een microgolf- " 
oven, dall weer een gemeente" 
huis of een winkelstraat ver
beelden. fvfoèizaam zoekt. zij
zich een weg door een abstract 
landschap dat voor haar onte 
daan is van alle betekenis, Het is 

en in de 

~tie ais tlen·uitdaging·
, , 

,{,::.f 

pver de typische th,èma's uit haar en volge~ m~des die v~lstrek~ niks datinEuropaooknietdoet,vindik. 
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