
RADAR PODIUM 

De voorstellingen van het jaar.
Een feelgoodshow over onderdrukte gevoelens, een dansex-
plosie in het Louvre, een theaterconcert op taohop en Eup-
horia op de planken: dit zijn de voorstellingen die u dit jaar
absoluut niet mocht missen. Maar goed nieuws, de meeste
kan u nog inhalen.
Charlotte De Somviele, Gilles Michiels en Filip Tielens
Zaterdag 17 december 2022 om 0.00 uur

https://www.standaard.be/


1 Lullaby for scavengers
8-9/2 in Campo (Gent), 16/2 in KC Nona (Mechelen),
17/2 in CC De grote post (Oostende), 21/4 in Monty

(Antwerpen)

Briljant volgens de één, walgelijk volgens de ander, hoe dan ook on-
vergetelijk. In Lullaby for scavengers deelt Brits performancekunste-
naar, comedian en poetsman Kim Noble het podium met een cyni-
sche eekhoorn, een dode vos (ja, een echte) en Maggot, een aaseter
die hij adopteerde als dochter. Als zelfverklaarde loser met een mani-
sche-depressieve stoornis reikt Noble de hand naar iedereen die door

Lullaby for scavengers. © Studio Narki

<p>Lullaby for scavengers. <span class="credit">Studio Narki</span></p>
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sche-depressieve stoornis reikt Noble de hand naar iedereen die door
de maatschappij uitgespuwd wordt. Lullaby for scavengers is een
diep tragisch en ontroerend portret van een man die zijn zelfverach-
ting weet om te zetten in sublieme kunst.

Naar het interview met Kim Noble (https://www.standaard.-
be/cnt/dmf20220421_96280185) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220421_96280185)

Fôret

Discover squirrel's playlist on Spotify

CAMPO

00:43

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220421_96280185
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220421_96280185
https://vimeo.com/campo9000?embedded=true&source=owner_portrait&owner=3295705
https://vimeo.com/696155178?embedded=true&source=video_title&owner=3295705
https://vimeo.com/campo9000?embedded=true&source=owner_name&owner=3295705
https://vimeo.com/696155178?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=3295705
https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2022/12/17/02b88e2c-7d87-11ed-adb4-5fa0b87d80aa.jpg?width=1152&format=jpg
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Rosas kaapt het Louvre en meet zich met de monumentale schilderij-
en van Delacroix, Girodet en Veronese. Dit keer geen duizenden toe-
risten die vechten voor een selfieplekje voor de Mona Lisa; dankzij de
slimme spreiding van het publiek krijg je de meesterwerken voor je-
zelf. Wat een privilege. De Keersmaeker en co-choreograaf Némo
Flouret wekken de schilderijen op zo’n manier tot leven dat je ze voor
het eerst lijkt te zien. Magisch. Forêt is een overrompelende beleve-
nis, liefst 2,5 uur puur genot.

Naar de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20221125_98004066) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20221125_98004066)

The making of Berlin

 © Anne Van Aerschot

<p> <span class="credit">Anne Van Aerschot</span></p>

https://www.standaard.be/cnt/dmf20221125_98004066
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221125_98004066
https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2022/12/17/02b88e2c-7d87-11ed-adb4-5fa0b87d80aa.jpg?width=1152&format=jpg
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19/1 in GC De kluize (Oosterzele), 15/2 in CC Maasmechelen,
17/2 in CC Westrand (Dilbeek), 13/4 in CC De spil
(Roeselare), 9/5 in CC De grote post (Oostende), 11-13/5 in

Kunstencentrum Viernulvier (Gent)
�����

Feit of fictie? Genreoefening of autobiografie? Mockumentary of uto-
pie? Theaterfilm The making of Berlin overdondert van begin tot
eind. Het Antwerpse gezelschap laat zich inspireren door de ongewo-
ne levenswandel van een orkestregisseur van de Berliner Philharmo-
niker en vat alle schoonheid en gevaar, pijn en poëzie die bij het ver-
tellen van verhalen komen kijken.

Naar de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20220522_97673235) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220522_97673235)

Sartre en De Beauvoir
Nog op tournee tot en met 28/4. Voor de volledige

 © Koen Broos

<p> <span class="credit">Koen Broos</span></p>

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220522_97673235
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220522_97673235
https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2022/12/17/19b1846c-7d87-11ed-adb4-5fa0b87d80aa.jpg?width=1152&format=jpg


4

5

6

Nog op tournee tot en met 28/4. Voor de volledige
speellijst zie: www.jimmiedimmick.be 

�����

Lichtvoetigheid en diepgang zijn verenigbaar, bewijzen Frank Foc-
ketyn en Sien Eggers. Als het filosofenkoppel Sartre en De Beauvoir
brengen ze een prachtig duet. Na Bruno Vanden Broecke als Socra-
tes, Johan Heldenbergh als Karl Marx en Han Kerckhoffs als Baruch
de Spinoza is dit de vierde en zeer geslaagde aflevering in de filoso-
fenreeks van auteur Stefaan Van Brabandt.

Naar de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20220227_98044459) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220227_98044459)

Bambiraptor
Nog op tournee tot en met 28/2. Voor de volledige
speelreeks zie: www.kopergietery.be

De prijs voor de beste jeugdvoorstelling van dit jaar gaat ongetwijfeld
naar Bambiraptor. Via prachtige woordbeelden en absurde neologis-
men vertellen jonge makers Mats Vandroogenbroeck en Jonas Baeke
het verhaal van een ongewone vriendschap tussen twee outsiders,
een arbeider bij Bol.com en een meisje dat vastloopt in haar eigen
hersenspinsels. Allebei ontdekken ze kunst als vluchtroute. Sublieme
tekst, originele mise-en-scène, strakke regie.
Naar het interview met Mats Vandroogenbroeck (https://www.stan-
daard.be/cnt/dmf20220726_97584713) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220726_97584713)

Een leuk avondje uit

Bambiraptor (trailer) EN

01:49

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220227_98044459
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220227_98044459
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220726_97584713
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220726_97584713
https://vimeo.com/kopergietery?embedded=true&source=owner_portrait&owner=8684798
https://vimeo.com/704068562?embedded=true&source=video_title&owner=8684798
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Een leuk avondje uit
7/1 in De Warande (Turnhout), 14/1 in Schouwburg
Kortrijk, 21/1 in NTGent, 29/1 in Leietheater (Deinze)

�����

Jetse Batelaan doet het weer. Een leuk avondje uit is een heerlijke
antimusical, met de allures van Frozen en de gravitas van Inside out.
De Nederlandse jeugdregisseur toont wat er gebeurt als we onze
emoties onderdrukken. Heerlijk hoe hij altijd ruimte laat voor anar-
chie in de zaal, hoe strak zijn stukken ook in elkaar zitten.

Naar de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20221005_97705892) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20221005_97705892)

Analoog

https://www.standaard.be/cnt/dmf20221005_97705892
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221005_97705892
https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2022/12/17/29f32f92-7d87-11ed-adb4-5fa0b87d80aa.jpg?width=1152&format=jpg
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17/3 in CC De grote post (Oostende), 28-29/3 in Toneelhuis
(Antwerpen), 30-31/3 in De Kriekelaar (Brussel)
�����

Jong en ouder, Vlaams en Nederlands, gay en hetero: op het eerste
gezicht kunnen Louis Janssens (27) en Willem de Wolf (61) niet meer
van elkaar verschillen. Toch vonden ze elkaar. Hét geheime wapen
van dit duet is even eenvoudig als geniaal: De Wolf en Janssens ver-
tellen het verhaal van de ander alsof ze het zelf hebben meegemaakt.
Analoog is een intergenerationeel kleinood, een heerlijk
spiegelpaleis.

Naar de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20221019_97989864) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20221019_97989864)

Darkmatter
19-20/4 in Stuk (Leuven)
�����

In Darkmatter werkt de jonge choreografe Cherish Menzo (deel van
Jan Martens’ gezelschap Grip) verder aan haar onderzoek naar de
beeldvorming van het zwarte lichaam. Met haar zilverkleurige grillz
en Marilyn Manson-achtige kleurlens jaagt Menzo je de stuipen op
het lijf. Wat een performer! Darkmatter is een ontregelende trip door
de duisternis.

Naar de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20220515_97865480) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220515_97865480)

 © Koen Broos

<p> <span class="credit">Koen Broos</span></p>

D̶A̶R̶K̶MATTER by Cherish Menzo/GRIP & Frascati
Producties [Teaser 1]

https://www.standaard.be/cnt/dmf20221019_97989864
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221019_97989864
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220515_97865480
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220515_97865480
https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2022/12/17/29f32f92-7d87-11ed-adb4-5fa0b87d80aa.jpg?width=1152&format=jpg
https://vimeo.com/gripjanmartens?embedded=true&source=owner_portrait&owner=2638391
https://vimeo.com/709518310?embedded=true&source=video_title&owner=2638391
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Voorjaarsontwaken

�����

Wat krijg je als je de hitserie Euphoria en kwieke acteurs loslaat op
een oude Duitse schooltragedie? Lentefris theater. Met durf, oog
voor detail en een onuitputtelijke energie stuurt het jonge gezelschap

Wolf Wolf je van de ene naar de andere uithoek van het toneel. Voor-
jaarsontwaken is véél, maar vooral een staalkaart van een groep
multitalenten.

Naar de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20220606_97647296) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220606_97647296)

Two. is a not a solo

00:38

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220606_97647296
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220606_97647296
https://vimeo.com/709518310?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=2638391
https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2022/12/17/34f6a3b0-7d87-11ed-adb4-5fa0b87d80aa.jpg?width=1152&format=jpg


23/3 in Toneelhuis (Antwerpen), 22/9 in Stuk (Leuven)
�����

Dit duet tussen theatermaakster Lisa Verbelen en jazzmuzikant Hen-
drik Lasure klinkt als een wilde jam met de concentratie van een poë-
zievoordracht. In dit perpetuum mobile van woord en klank zijn de
woordkunstenaar en componist als yin en yang, schijnbare para-
doxen in de flow of things. Ons lijf waant zich in een club, het hoofd
leest een voorstelling.

Naar de recensie (https://www.standaard.be/cnt/dm-
f20221002_97805729) >
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20221002_97805729)

Verschenen op zaterdag 17 december 2022

 © Jan Rymenants

<p> <span class="credit">Jan Rymenants</span></p>

 (https://www.facebook.com/destandaard/)   (https://twitter.com/destandaard)

 (https://www.instagram.com/destandaard/)

 (https://plus.google.com/100434101403749001798)
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