
seks(e)(n) 
de KOE & mugmetdegoudentand 

 
Seks(e)(n) gaat over hokjes en labels, over       
definities en appropriaties, over vrijheid en      
maakbaarheid. Vier mensen banen zich een      
weg door een lexicon van nieuwe en oude        
termen, proberen die te grijpen en te verfijnen.        
In seks(e)(n) gaat het erom steeds onderweg te        
zijn, in de sprong. Bovenal is seks(e)(n) een        
opening. 
 
 

in de pers 
“Seks(e)(n) brengt het slimme, amusante metatheater waarin het gezelschap al langer           
excelleert. [...] Ontroerend en krachtig hoe het gezelschap daar ook de eigen prikkeldraad             
onder spanning zet.” - De Standaard 
 
“Een stuk dat nauwelijks verveelt en in de meest serieuze onderwerpen ook de nodige              
humor ontbloot. [...] een interessant en verdomd entertainend kijkstuk.” - De Morgen 
 
“Een vernuftig en vermakelijk steekspel van woorden, sterk en geestig gespeeld. Onze 
seksuele identiteit is allang niet meer onder één noemer te vangen en dat leidt tot heerlijk 
kibbelmateriaal.” -  Het Parool 
 
in het juryrapport 
“De hedendaagse obsessie met identiteit (en seks) baarde veel nieuwe woorden en letters             
van Amerikaanse snit, zoals ‘woke’, ‘ally’ of LGBTQ. Kwestie van alles juist te benoemen en               
niemand te beledigen. Gedaan met dubbelzinnigheden. Maar ook gedaan met spelen: in dit             
secuur aangeharkte parkje van weldenkendheid mag niemand nog doen alsof hij een ander             
is. Toch blijkt dat parkje een mijnenveld. Dat leert ons seks(e)(n) van de KOE en               
mugmetdegoudentand.” - TheaterFestival Jury 2020 
 
van & met Lineke Rijxman, Ans Van den Eede (/Natali Broods), Willem de Wolf & Peter Van                 
den Eede | geïnspireerd op de ideeën van Die Wahlverwandtschaften van Johann            
Wolfgang Goethe | decor, licht & geluid Bram De Vreese & Shane Van Laer | muziek                
Ramses Van den Eede | kostuums Julie De Meester & Jente De Graef | met dank aan                 
Wannes Gyselinck & Ans Van den Eede | productie de KOE & mugmetdegoudentand |              
coproductie Het Laatste Bedrijf | met de steun van de Tax Shelter maatregel van de               
Belgische Federale overheid | met de hulp van Gallop Tax Shelter 
 

za 12 sep 15u & 20u30 | Westrand CC Dilbeek 
 

Meer info of nog zulke voorstellingen? Surf naar www.theaterfestival.be.  

http://www.theaterfestival.be/

