
overzicht
Leni & Susan woensdag 24 september  2014 om 20u 30CC/schouwburg Première
La Dissection d’un Homme Armé woensdag 29 oktober 2014 om 20u M Leuven      Première
La Dissection d’un Homme Armé donderdag 30 oktober 2014 om 20u M Leuven     Special 
La Dissection d’un Homme Armé woensdag 12 november 2014 om 19u  M Leuven     Stand der DIngen
Circum Mortis - LUCA Drama woensdag 26 november 2014 om 20u OPEK Stand der Dingen
Leni & Susan donderdag 11 december 2014 om 20u OPEK             Stand der Dingen
La Dissection d’un Homme Armé  - Spiegelproject de Reynaertghesellen  donderdag 22 januari 2015 om 20u  Special
Sabine Sabine Sabine donderdag 29 januari 2015 om 20u OPEK Première
Dagen zonder Data woensdag 25 februari 2015 om 20u OPEK Stand der dingen
Sabine Sabine Sabine vrijdag 13 maart 2015 om 20u OPEK Stand der dingen
Last Call dinsdag 28 april 2015 om 20u OPEK       Special

Naar jaarlijkse traditie organiseren we in juni een Vriendenfeest. Deze datum geven we in de loop van het seizoen mee.

enkele praktische aanwijzigingen
Vrienden van BZB krijgen drie weken voor een voorstelling een uitnodiging per 
mail toegestuurd. In deze mail staat het scenario van de avond.

Tickets bestellen kan vanaf  28 juni 2014. Maar ben je meer een last minute 
type, kan je ook op het laatste nippertje inschrijven. Alleen als het echt niet 
anders kan, bieden we je een ticket aan op een andere avond dan voorzien in 
het Vriendenprogramma.

Tickets reserveren kan via tickets@braakland.be of  telefonisch bij BZB op  het 
nummer 016 226 345

De tickets voor de Vrienden van BZB liggen klaar aan de avondkassa, die je in 
ruil voor een knipje in je Vriendenkaart ter plaatse ontvangt. Vergeet je Vrien-
denkaart dus niet mee te brengen.

Voor de Stand der Dingen bereiden we een aparte flyer voor met alle informa-
tie. In het programma zijn naast de eerder genoemde voorstellingen ook opge-
nomen:  Stand Up! op 21 september (fABULEUS), Stille Nacht op 29 november 
(met Kristien Bonneure), Othello op 9 april 2015 (Toneelhuis), Memento Park 
op 26 februari (Steigeisen) en Stop met Klagen op 13 mei (Steven Vromman.) 
Tickets voor deze voorstellingen kan je ook bestellen via BZB!

Met dank aan: 
AB Inbev, BNP Parisbas Fortis Kantoor Terbank, Boondoggle, BUUR, Café En-
trepot, Contrapunt, Convento Wijnen, Doublegum, Drukkerij Ameel, FINN, JAVA 
Koffie, KBC, KULeuven, Leuven. Inc, Leuvens Universiteitsfonds, Martin’s Hotel 
Leuven, Pajottenlander, Restaurant New Mexico, Stad Leuven, ViRIX

Lieve Vriend,

Voor u ligt het Vriendenprogramma 2014-2015 !   

in vogelvlucht
We beginnen meteen met een topper: Stijn Devillé maakt Leni & Susan. Een cadeau van Braakland/ZheBilding 
aan Chris Lomme, die dit jaar een belangrijke verjaardag viert. Of  is het een cadeau van Chris aan BZB? Het is 
maar hoe je het bekijkt. Stijn laat Chris in de huid kruipen van Leni Riefenstahl. Ze hebben hun sterke karakter 
en  lenige lijf  gemeen. En hun lange leven, want ook Chris wordt 101, daar zijn we zeker van. Maar daar stopt 
de vergelijking. Naast Leni staat Susan. Susan Sontag. De Amerikaanse joodse filosofe die het werk van Leni 
Riefenstahl scherp veroordeelde. Simone Milsdochter vertolkt Susan. Stijn zet twee vrouwen naast elkaar en 
brengt diepte en nuance in hun karakters.

Met La Dissection d’un Homme Armé sluiten we aan bij het grote stadsproject VESALIUS. Leuven viert  samen 
met vele Leuvense partners de 500ste verjaardag van deze beroemde arts. Hij studeerde geneeskunde in 
Leuven en genoot ondermeer faam door zijn publieke dissecties van het menselijke lichaam. Met La Dissection 
d’un Homme Armé voert Stijn een dissectie uit op de 20ste eeuw. Drie soldaten vertellen  hun gruwelijke ver-
haal uit drie oorlogen die de vorige eeuw tekenden. Deze voorstelling spelen we in museum M Leuven, waar ze 
mooi past naast de prestigieuze tentoonstelling Lijf  & Leden. 

Adriaan Van Aken diept zijn hybride theatertaal verder uit met Sabine Sabine Sabine. Zijn voorstellingen begin-
nen vaak als luisterspelen. Het luisteren als ingang. Taal en muziek als gelijkwaardige spelers op het podium, 
zorgvuldig in elkaar geweven. Sabine Sabine Sabine vertelt een verhaal van liefde en vriendschap. Maar niets 
is wat het lijkt. Naast Sara Vertongen staat Marien Jongewaard, een Nederlandse acteur die naam maakte bij 
Nieuw West in Amsterdam. Meteen een mooi visitekaartje voor BZB in Nederland. 

Over het buitenland gesproken: we vertaalden Dansen Drinken Betalen – (almost) The Movie naar het Engels, 
Last Call. Sara Vertongen, wiens tweede taal het Engels is, speelt. Met deze voorstelling willen we ons werk 
aanbieden aan een alsmaar groeiend anderstalig publiek in Leuven. 

We nemen ook jonge makers onder onze vleugels. We coachen hen in hun zoektocht naar een eigen taal en ge-
ven hen een warm huis waarbinnen ze hun project kunnen vormgeven. We zijn blij u dit jaar Jessa Wildemeersch 
te kunnen voorstellen. Samen met Els Theunis en Sara Vertongen werken ze aan een nieuwe tekst: Dagen 
zonder Data. Jessa geraakte tijdens haar theaterstudie in New York gefascineerd door de verhalen van een 
Vietnamveteraan. Meteen de basis voor een aangrijpende voorstelling over de gevolgen van oorlog en geweld.  

Ook de studenten van LUCA Drama, die in OPEK hun plek hebben, houden we graag dichtbij. We nodigen je van 
harte uit om met hen kennis te maken. De bachelor en masterstudenten tonen een voorstelling Circum Mortis 
van de spraakmakende Poolse theatermaker Thadeusz Kantor. Misschien zit de toekomstige Chris Lomme er 
wel tussen. 

korte handleiding
Het Vriendenprogramma vraagt om een korte handleiding: voorstellingen staan 2 of  soms zelfs 3 keer op het 
programma. We bieden twee reeksen aan: een premièrereeks en een reeks van de Stand der Dingen. En een 
enkele keer een toemaatje of  special. 

De premières zijn tegelijk de meest spannende en de meest feestelijke momenten voor de ploeg. Na afloop 
drinken we samen een glas en vieren de ontlading, de eerste ontmoeting met het publiek en de vele reacties. 
Als je liever de verdieping zoekt, en met specialisten en publiek wil napraten over wat kunstenaars via hun 
artistieke werk willen vertellen dan schrijf  je best in voor de Stand der Dingen. De Stand der Dingen  is een 
gezamenlijk programma van BZB, 30CC en LUCA Drama. We zetten 10 voorstellingen naast elkaar, van verschil-
lende gezelschappen. Alle voorstellingen zitten stuk voor stuk dicht op de grote levensvragen. 

Met de Stand der Dingen willen we het publieke debat in de stad stimuleren en met zoveel mogelijk mensen 
nadenken over hoe we ervoor staan, als mens, als mensheid. Kennis delen, samen spreken, onze verbeelding 
wakker maken misschien, en wie weet nieuwe contacten en projecten mogelijk maken. Met dank aan fABULEUS, 
KULeuven en Leuven Klimaat Neutraal.

Blij dat je er (weer) bij zal zijn.  
Christel Dusoleil

De stad ademt in wat wij uitademen. Laat het in hemelsnaam liefde zijn. 

Italo Calvino
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dagen zonder data
preMiere voor leuven en stand der dingen: woensdag 25 februari 2015 oM 20u in opek 

“En je denkt dat je je leven kan oppikken waar je het achterliet. Maar dat gaat niet.” 
Brian Delate,  Vietnamveteraan, over zijn terugkeer uit Vietnam

Toen de Leuvense theatermaakster Jessa Wildemeersch in 2001 aan de Actors 
Studio in New York studeerde, werd het World Trade Center getroffen door 
twee vliegtuigen. Kort daarna werd Afghanistan gebombardeerd en begon de 
invasie in Irak. Het maakte een blijvende indruk en beïnvloedde haar sterk als 
actrice en theatermaker. 

In 2005 ontving Jessa het Lifetime Membership aan de Actors Studio en ont-
moette ze er Brian Delate, een theatermaker en Vietnamveteraan. Die ontmoe-
ting vormde de kiem voor een voorstelling over de nazorg van oorlog. Over de 
impact van oorlog op een individu en zijn omgeving. Van 1914 tot nu. 

van en met: Jessa Wildemeersch en anderen/ coaching: Sara Vertongen/ 
dramaturgie: Els Theunis/ licht: Koen De Saeger/ productie: JESSA in samenwer-
king met Braakland/ZheBilding/ Deze voorstelling maakt deel uit van GoneWest, de 
culturele herdenking van de Eerste Wereldoorlog door de provincie West-Vlaanderen/ 
foto: Julie De Clercq

last call 
english show on tuesday april 28 2015 in opek leuven

Dansen Drinken Betalen – (almost) The movie is a delicate performance 
directed by Adriaan Van Aken. The text was translated in English, and will tour 
under the title Last Call. It is an open invitation to all those people in Leuven 
who have English as their language. 

the story 
A teenage girl walks through a city that looks familiar but is not clearly situated. 
When she escapes a moment from her mother’s attention, she meets a man in a 
dark leather jacket, whose kindness impresses her. In an impulse she steels his 
keys. So what? A few days later she runs away from home. Again she heads for 
the city and wanders around.  Nobody seems to notice her. Is there someone 
looking out for her? 

the graphic novel
In 2013 Adriaan Van Aken started working with Philip Paquet on the transfor-
mation of  the text into a graphic novel. This collaboration resulted in a graphic 
novel that is almost exclusively driven by images, with hardly any text. In the 
back of  the book there is a cd that provides the drawings with the voice over 
text and the music.

alMost the Movie and Much More
Last Call is a performance on stage. Almost a movie. Text, music and drawings 
are the ingredients of  the performance.  Adriaan Van Aken refines his own hy-
brid theatrical language in this project. The characters of  Last Call are drawn, 
and the images are projected on big screens to tell the story. Sara Vertongen 
provides the drawings with text and 3 musicians enhance the images and text 
with a beautiful soundtrack. Stefan Kolgen and his team, C.H.I.P.S, made an 
e-book of  this work. You may expect an almost-app for iPad, distributed by 
iTunes. This interactive version of  the book contains several extra’s for those 
who make clever use of  it!

writer & director: Adriaan Van Aken/ drawings: Philip Paquet/ voice: Sara Vertongen/ 
music: Joris Caluwaerts, Roel Van Camp & Tim Coenen/ titlesong: Inne Eysermans/ 
recording and mix: Joris Caluwaerts @ Finster Studio / publication: Vrijdag/ 
video & animation: Kristof Van Perre/ e-book: C.H.I.P.S. vzw (Stefan Kolgen), 
advice and much more: Martin Baarda & Thomas Verachtert/ a coproduction  with 
Braakland/ZheBilding & HETPALEIS

leni & susan
preMiere: woensdag 24 septeMber 2014 oM 20u in 30cc/schouwburg 
stand der dingen: donderdag 11 deceMber 2014 oM 20u in opek

In Leni & Susan staan twee vrouwen tegenover mekaar. De ene hoogbejaard, 
de ander ziek. Het zijn twee vrouwen die de morele dilemma’s uit de twintig-
ste eeuw letterlijk en figuurlijk belichamen. Riefenstahl als een onverwoestbare 
kunstenares, op zoek naar esthetiek, perfectie, schoonheid en kracht. Met een 
vitaliteit die niet alleen haar voornaamste thema blijkt te zijn, maar ook haar 
eigen leven tekent. Daartegenover de joodse critica en filosofe Susan Sontag  
die van ziekte en het niet-perfecte haar onderwerp heeft gemaakt (Illness as 
a metaphor), en zelf  meermaals aan kanker ten prooi valt. Beide vrouwen 
sterven kort na mekaar in 2003 en 2004.

Goed versus fout. Sterk versus zwak. Kunst versus politiek. Vitaal versus ziek. 
Leni versus Susan. In een ontmoeting die nooit heeft plaatsgehad. 

“De dubbelzinnige figuur Leni Riefenstahl boeit mij al jaren. De kunstenares die 
ethisch verwerpelijke keuzes maakt, maar tegelijk charmeert en respect afdwingt 
met haar werk. Morele vraagstukken. Goed en kwaad. De polemiek die de joodse 
critica Susan Sontag sinds de jaren 1970 over Riefenstahls werk voerde, trekt 
het verhaal ons tijdperk in. Beide vrouwen zijn op alle vlak mekaars tegenpool. 
Het lijkt me bijzonder boeiend om de schier onsterfelijke Duitse diva van de nazi-
propaganda, die beweerde dat haar films kunst waren en niets met politiek van 
doen hadden, te plaatsen tegenover de Amerikaanse, joodse, lesbische politiek 
activiste Sontag, wiens leven verwoest werd door kanker.” 

Stijn Devillé

tekst & regie: Stijn Devillé/ spel: Chris Lomme & Simone Milsdochter/ 
muziek: Geert Waegeman/ video: Walter Verdin/ dramaturgie: Els Theunis/ 
productie: Braakland/ZheBilding/

la dissection d’un hoMMe arMé
preMiere: woensdag 29 oktober oM 20u in M leuven
special: donderdag 30 oktober oM 20u (rondleiding) & 21u30 (voorstelling) in M leuven 
stand der dingen: woensdag 12 noveMber oM 20u in M leuven
toeMaatje: donderdag 22 januari 2015 oM 20u in een versie van de reynaertghesellen

La Dissection d’un Homme Armé is een nieuwe, beeldende muziektheatervoor-
stelling van Braakland/ZheBilding die het gegeven “dissectie” centraal plaatst 
en 16de eeuwse gebruiken op onze hedendaagse tijd betrekt. BZB brengt 
Vlaamse topartiesten samen om een creatie te maken, die de zopas gestorven 
eeuw dissecteert. Aan de hand van de lijken – in de Groote Oorlog (1914), in 
de Tweede Wereldoorlog (1944) en zijn nasleep, en in de Rwandese genocide 
(1994) – maken we de balans op van de voorbije honderd jaar. 

Muzikale basis zijn de renaissance-composities rond ‘L’homme Armé’: zij die-
nen als inspiratiebron voor nieuwe composities van de Leuvense componist 
Gerrit Valckenaers en Koen Van Roy. Tekstuele fil rouges zijn verwijzingen naar 
Galenus en Vesalius. De voorstelling speelt zich af  in M Leuven.

La Dissection d’un Homme Armé is opgenomen in het Leuvense stadsproject: 
VESALIUS 2014

Op donderdag 30 oktober bieden we de gasten een rondleiding aan in de 
prestigieuze tentoonstelling “LIJF en LEDEN”. De gids is Luc Delrue, intendant 
van M Leuven.

tekst & regie: Stijn Devillé/ dramaturgie: Els Theunis/ spel: Dirk Buyse, 
Pieter Genard & Kris Cuppens/ muziek: Gerrit Valckenaers & Koen Van Roy/ 
scènebeeld: Berlinde De Bruyckere (o.v)/

circuM Mortis (kantor) 
begeleid door johan knuts (kip/eric de volder) Met de studenten van luca draMa
stand der dingen:  woensdag 26 noveMber 2014 in opek 

Johan Knuts (Het KIP/Eric De Volder) geeft al enkele jaren zijn kennis van het 
groteske theater door aan Leuvense dramastudenten. Voor het onderzoeks-
project De kunst van het gemis werkt hij samen met auteur en Kantorkenner 
Johan de Boose. De Boose gidst de bachelors en masters van LUCA Drama 
doorheen het leven en werken van Tadeusz Kantor (1915 – 1990). Kantor 
is een Poolse auteur, theatermaker en beeldend kunstenaar. Knuts maakt met 
hen Circum Mortis, een intens antwoord op Kantors indrukwekkende theater. 

regie: Johan Knuts/ met: bachelor en master studenten van LUCA Drama/ 
De kunst van het gemis werd gefinancierd door: de Faculteit Kunsten van de 
Associatie KU Leuven

sabine sabine sabine 
preMiere: donderdag 29 januari 2015 in opek   
stand der dingen: vrijdag 13 Maart 2015 in opek
Mag het gewoon over de liefde gaan?

 “Sprookje, liefdesverhaal, doorgedreven escapistisch, verschrikkelijk roman-
tisch- op het sentimentele af”

“Hier alvast vier woorden en slagzinnen die op Sabine Sabine Sabine van 
toepassing zijn. En geheel tegen mijn vrees en verwachting in, werd haast 
iedereen aan wie ik de voorstelling-in-spe middels deze begrippen voorstelde, 
meteen enthousiast.

Misschien omdat mensen in crisistijden dit soort verhaal vandoen hebben? 
Eentje over twee mensen die de liefde vinden op een moment dat ze die allang 
niet meer verwachtten. En die liefde vervolgens in de praktijk brengen in een 
echt kasteel, omgeven door groen, ver weg van de boze buitenwereld.”, zo 
leidt Adriaan Van Aken, maker van het stuk, de theatertekst in.   

Sabine Sabine Sabine wordt een gevoelerig verhaal over de liefde. Een sprookje 
welhaast, dat zich ver weg van de boze buitenwereld afspeelt. Over twee veer-
tigers die elkaar leren kennen en besluiten voor altijd samen te blijven. Voor 
altijd. Tot de dood hen scheidt. Een verhaal zonder probleem. Behalve dat de 
vrouw ziek is en niet meer lang te leven heeft. Maar de twee spreken af  om het 
daar vooral niet over te hebben. 

Een verhaal op muziek, dat naar analogie met alfabetboeken voor kinderen, in 
alfabetische volgorde zal worden verteld. 

tekst & regie: Adriaan Van Aken/ spel: Sara Vertongen & Marien Jongewaard/ 
muziek: Chantal Acda, Youri Van Uffelen & Inne Eysermans (Amatorski)/


