
 
 

ALL. | Lisa Verbelen / BOG. & Het 
Zuidelijk Toneel 

 

ALL. is een muziektheater    
performance waarin Lisa Verbelen    
een poging doet iets groots (alles) te       
vatten. Alleen. 

ALL. gaat over het feit dat alles       
complex is. 

ALL. is deel van Lisa’s langer lopend       
onderzoek naar de relaties tussen     
de klank en visuele vorm van      
muziek, naar hoe muziek, taal en      
decor elkaar beïnvloeden en samen     

een compositie kunnen vormen. Na ONE. solo by Lisa Verbelen (2015) maakt Lisa een              
tweede solo binnen de BOG. collectie.  

in de pers 
“Het interessante daarbij is dat het stuk in iedere beweging sterk van karakter verandert,              
waardoor het idee ontstaat van een levend kunstwerk, dat door middel van veranderende             
invloeden steeds een nieuw gezicht laat zien. Het is een sterke metafoor voor persoonlijke              
ontwikkeling en het leven zelf: de baseline ervan blijft onveranderlijk, maar op die basis              
worden zulke verschillende accenten gelegd dat er telkens een nieuwe realiteit ontstaat.” -             
Theaterkrant.nl 
 
in het juryrapport 
“Dat blijft de kracht van BOG., en bij uitstek ook van Verbelen: om de grote levensvragen                
niet terug te brengen tot hun particuliere variant, maar ze open te trekken tot abstracte               
parameters die voor iedereen leesbaar en invoelbaar zijn: tijd, ruimte, licht, klank. Met in het               
midden daarvan: een zingende, zoekende mens. Wie de meest complexe levensvragen           
weet samen te ballen in zo’n schijnbaar eenvoudige theatertaal, is een kunstenaar van grote              
klasse.” - TheaterFestival Jury 20  
 
concept & uitvoering Lisa Verbelen | eindregie Suze Milius | dramaturgie Roos Euwe |              
decor Merijn Versnel | licht David de Joode | techniek Timo Merkies & Thierry Wilders |                
zakelijk leiding Anne Baltus | productie Eva Banning | publiciteit Frédérique Donker |             
productie BOG. & Het Zuidelijk Toneel | coproductie d e t h e a t e r m a k e r, deSingel &                        
De Brakke Grond  |  fotocredit Jan Rymenants 

3 sep 21u & 4 sep 20u30 | Kaaitheater 
Op 4 september vindt er een nagesprek plaats met Lisa Verbelen en Roos Euwe. 
Meer info of nog zulke voorstellingen? Surf naar www.theaterfestival.be  

http://www.theaterfestival.be/


presents 
 

ALL. | Lisa Verbelen / BOG. & Het 
Zuidelijk Toneel 

 

ALL. is a music theatre performance      
in which Lisa Verbelen tries to grasp       
something big (everything). Alone. 

ALL. is about the fact that everything       
is complex. 

ALL. is part of Lisa’s long-term      
research into the relationships    
between the sound and the visual      
form of music, and into the influence       
music, language and scenography    
can have on each other and how       

they can form a composition together. 

in the press 
“Lisa Verbelen is a remarkable musical performer. (...) Her renderings on stage are intimate,              
lucid, decisive. She calls out the complexity of all things, which is then translated into a                
comprehensible score for her audience. What she does is imbued with rhythm; an internal              
beat. It is no exaggeration to say that ‘she's got it” - The committee of the Operadagen                 
Rotterdam Award 2018. 
 
in het juryrapport 
“This remains the power of BOG, and also of Verbelen in particular: not to reduce the great                 
questions of life to their individual variant, but to open them up to abstract parameters that                
can be read and understood by everyone: time, space, light, sound. In the middle of it: a                 
singing, searching human being. Anyone who manages to bring together the most complex             
questions of life in such a seemingly simple theatrical language is an artist of great class.”  
- TheaterFestival Jury 20  
 
 
concept & performance Lisa Verbelen | supervising director Suze Milius | dramaturgy            
Roos Euwe | stage design & construction Merijn Versnel | light design David de Joode |                
technician Timo Merkies & Thierry Wilder | company manager Anne Baltus | producer             
Eva Banning | marketing Frédérique Donker | production BOG. & Het Zuidelijk Toneel |              
coproduction d e t h e a t e r m a k e r, deSingel & De Brakke Grond 

3 sep 21h & 4 sep 20h30 | Kaaitheater 
On the 4th of September there will be a discussion with Lisa Verbelen and Roos Euwe. 
More info or more performances? Visit www.theaterfestival.be  

http://www.theaterfestival.be/

