
	

	
HET	THEATERFESTIVAL	JURYSELECTIE	2019	+	TERUG	IN	GENT!	 	 	
	

Eindelijk	is	het	zover.	Vol	enthousiasme	keert	Het	TheaterFestival	(5-15	sep	2019)	terug	naar	hartje	Gent.	

Tien	dagen	lang	zet	het	festival	een	grote	spot	op	het	podiumlandschap	van	de	Lage	Landen.	

	
Vanaf	 5	 september	 nodigt	 Het	 TheaterFestival	 haar	 publiek	 uit	 om	 nog	 één	 keer	 te	 genieten	 van	 de	meest	
belangwekkende	en	toonaangevende	theatergebeurtenissen	van	het	afgelopen	seizoen.	
	
Voor	deze	selectie	kwam	een	jury	van	theaterexperts	en	recensenten	bijeen,	bestaande	uit	Evelyne	Coussens,	
Charlotte	De	Somviele,	Filip	Tielens,	Pieter	T’Jonck,	Mia	Vaerman,	Karel	Vanhaesebrouck	en	Herien	Wensink.	Zij	
zagen	375	voorstellingen	in	Vlaanderen,	Nederland	en	Brussel.	
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!	
	
QUOTE	JURYVERSLAG	
Het	TheaterFestival	wil	na	een	volledig	seizoen	een	stand	van	zaken	opmaken,	overschouwen,	herdenken	en	bevragen,	met	
een	 beetje	 afstand,	 maar	 niet	 te	 veel.	 Het	 doet	 dat	 door	 een	 aantal	 voorstellingen	 naar	 voren	 te	 schuiven	 die	 om	
verschillende	redenen	écht	de	moeite	waard	zijn.	Niet	zomaar	omdat	ze	de	beste	van	de	klas	zijn,	wel	omdat	ze	op	een	of	
andere	 manier	 het	 verschil	 maken.	 Omdat	 ze	 iets	 urgents	 te	 vertellen	 hebben,	 omdat	 ze	 scherpe	 en	 vernieuwende	
vormkeuzes	maken	of	hun	verhouding	tot	het	publiek	herdenken,	omdat	er	een	stem	van	een	bijzonder	artiest	doorklinkt.		
	
Dit	 jaar	 houdt	 Het	 TheaterFestival	 –	 na	 15	 jaar	 –	 opnieuw	 halt	 in	 de	 bruisende	 stad	Gent.	 Kunstencentrum	
Vooruit	 wordt	 het	 kloppende	 festivalhart.	 Gevierde	 Gentse	 huizen	 als	 CAMPO,	 KOPERGIETERY,	
Minardschouwburg	en	NTGent	zijn	onontbeerlijke	festivalpartners.	
Matthieu	 Goeury	 (artistiek	 coördinator	 Vooruit)	 over	 het	 festival:	 The	 decision	 to	 reintegrate	 HTF	 in	 Vooruit's	
program	 was	 taken	 during	 the	 transition	 from	 Kunstencentrum	 to	 Kunstinstelling.	 Vooruit	 is	 very	 keen	 to	 support	 the	
development	of	HTF	and	its	new	artistic	direction.	For	Vooruit,	which	embraces	the	diversity	of	 its	program	and	activities,	
the	presence	of	HTF	in	Ghent	is	essential	as	it	will	make	possible	the	presentation	of	large	scale	performing	arts	works	and	
exciting	 new	 performances	 yet	 unseen	 in	 the	 city.	 Ghent	 is	 a	 city	 of	 festivals	 and	HTF	will	 be	 a	 highlight	 of	 the	 cultural	
season	every	three	years.	As	main	partner	of	HTF	in	Ghent,	Vooruit	wishes	to	connect	a	large	number	of	venues	and	partner	
organisations	in	the	city	and	act	as	a	bridging	platform.	
	
Het	Gentse	publiek	wist	Het	TheaterFestival	ook	 in	Brussel	en	Antwerpen	 te	vinden.	Graag	 landen	we	vanaf	
2019	driejaarlijks	opnieuw	in	Gent.	Om	het	Gentse	publiek	in	haar		thuisstad	te	verwennen	en	omdat	Gent	een	
belangrijke	 speler	 is	 op	 het	 vlak	 van	 kunst	 en	 cultuur	 in	 Vlaanderen.	Op	 zoek	 naar	meer	 verbinding	met	 de	
Gentse	scene.	
	
Tijdens	Het	TheaterFestival	 zijn	er	ook	 tal	van	andere	activiteiten	 te	ontdekken.	Aanstormend	talent	eist	zijn	
plek	 op	 in	 de	Nieuwjong-selectie	 (i.s.m.	 het	 brede	 culturele	 veld	 gemaakt)	 en	 tijdens	 de	 Roel	 Verniers	 Prijs.	
Voorstellingen	wisselen	zich	af	met	 inspirerende	nagesprekken,	diepgaande	debatten	en	 leerrijke	workshops.	
Laat	je	verrassen	door	de	verschillende	samenwerkingen	in	de	stad,	zoals	een	boeiende	expo	van	jong	artistiek	
geweld	van	LUCA,	School	of	Arts	of	De	Staat	van	de	Stad	dat	zicht	biedt	op	meer	lokale	culturele	initiatieven.	
	
Start	ticketverkoop	op	28/5	om	10u	op	www.theaterfestival.be	of	www.vooruit.be.	
In	de	bijlage	vind	je	het	juryverslag.	
	

Voor	vragen	en	fotomateriaal	kan	je	terecht	bij	
Kathleen	Treier,	+32	474	57	17	18	
kathleen@theaterfestival.be	
	



JURYSELECTIE	HET	THEATERFESTIVAL	2019	

	

8.2	–	Radouan	Mriziga/hetpaleis,	fABULEUS	&	Moussem	
Festivalcentrum	Vooruit	Theaterzaal,	do	5	&	vr	6	sep	20u,	DANS	
	
Studio	Shehrazade	–	Haider	Al	Timimi	&	Gorges	Ocloo/Kloppend	Hert	&	ARSENAAL	
Festivalcentrum	Vooruit	Domzaal,	do	5	&	vr	6	sep	20u,	THEATER	
	
La	Reprise.	Histoire(s)	du	théâtre	I	–	Milo	Rau/NTGent	&	IIPM	
NTGent	Schouwburg,	do	5	sep	20u,	THEATER	(DATE	TO	BE	CONFIRMED)	
	

The	Pain	Of	Others	–	Peter	Aers	
Festivalcentrum	Vooruit	Concertzaal,	za	7	&	zo	8	sep	10u,	PERFORMANCE	
	
AREN	–	Benjamin	Verdonck/Toneelhuis	
Minard	Schouwburg,	za	7	&	zo	8	sep	20u,	THEATER	
	

True	Copy	–	BERLIN			
Festivalcentrum	Vooruit	Theaterzaal,	zo	9	&	ma	10	sep	20u30,	DOCUTHEATER	
	
Craquelé	–	Studio	ORKA/hetpaleis	
Sint-Machariuskerk,	zo	8,	ma	9,	wo	11,	zo	15,	ma	16	&	di	17	sep	20u30,	THEATER	(8+)	
	

Eg	er	vinden	,	Ik	ben	de	wind	–	tg	STAN	&	Maatschappij	Discordia	
CAMPO	Nieuwpoort,	ma	9	&	di	10	sep	20u30,	THEATER	
	
Paradise	Now	(1968-2018)	–	Michiel	Vandevelde/fABULEUS		
Festivalcentrum	Vooruit	Theaterzaal,	do	11	&	vr	12	sep	20u30,	DANS	
	
new	skin	–	Hannah	De	Meyer/Toneelhuis		
KOPERGIETERY,	wo	11	sep	20u	&	do	12	sep	19u,	PERFORMANCE	
	
Ouder	Kind	–	Raven	Ruëll	&	Bruno	Vanden	Broecke/KVS	
NTGent	Schouwburg,	wo	11	&	do	12	sep	20u,	THEATER	
	

Underneath	Which	Rivers	Flow	–	Globe	Aroma	&	Decoratelier	Jozef	Wouters	
Decoratelier	(Brussel),	wo	11,	do	12,	vr	13	&	za	14	sep	19u,	PERFORMANCE	
	
Don	Caravaggio	–	Charli	Chung/Frascati	Producties		
Minard	Schouwburg,	vr	13	sep	20u30	&	za	14	sep	19u,	THEATER	
	
People,	Places	&	Things	–	Toneelgroep	Oostpool	
Deze	voorstelling	kan	helaas	niet	hernomen	worden.	
	
Permanent	Destruction-The	SK	Concert	–	Naomi	Velissariou/Theater	Utrecht	
Deze	voorstelling	kan	helaas	niet	hernomen	worden.	
	

	
KEUZE		UIT	NEDERLANDS	THEATERFESTIVAL	2019	

	
Vincent	Rietveld	gaat	voor	de	Louis	d’Or	–	De	Warme	Winkel	
CAMPO	Nieuwpoort,	vr	6	&	za	7	sep	20u30,	THEATER	
	
A	Seat	At	The	Table	–	Saman	Amini/Black	Sheep	can	Fly	
Festivalcentrum	Vooruit	Theaterzaal,	za	7	sep	20u,	THEATER	



NIEUWJONG	2019	

	
Short	of	Lying	–	Luanda	Casella	
KOPERGIETERY,	vr	6	sep	20u,	THEATER	
	
If	There	Weren’t	Any	Blacks,	You’d	Have	To	Invent	Them	–	Aurelie	Di	Marino	
Festivalcentrum	Vooruit	Domzaal,	zo	8	sep	19u,	THEATER	
	
A	Travers	l’Autre	–	Les	Mybalés	
Festivalcentrum	Vooruit	Domzaal,	ma	9	sep	19u,	DANS	
	
Fanon	Mixtape	–	Mathieu	Charles	
KOPERGIETERY,	di	10	sep	20u,	THEATER	
	
Laguna	Beach	–	Frankie/CAMPO	
CAMPO	Nieuwpoort,	vr	13	sep	20u30	&	za	14	sep	21u30,	CONCERT/PERFORMANCE/ANIMATIE	
	
The	Upside	Down	Man	(The	Son	Of	The	Road)	–	Mohamed	Toukabri	
Festivalcentrum	Vooruit	Domzaal,	za	14	sep	20u,	DANS	
	
	
EXTRA	2019	
	
Aardappelbloed	–	Emma	Lesuis	(BELGISCHE	PREMIÈRE)	
Festivalcentrum	Vooruit	Domzaal,	do	12	sep	20u30	&	vr	13	sep	19u,	DOCUTHEATER	
	
NIGHT	SHIFT	–	Gouvernement	i.s.m.	Kunstencentrum	Vooruit	&	Het	TheaterFestival	
Festivalcentrum	Vooruit,	za	14	sep	22u,	CONCERT,	PERFORMANCE,	THEATER,	…	
	


