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VROEGER WAS DE
TOEKOMST BETER
Het gaat niet goed met Günther. 
Wat en hoe hij ook probeert, alles lijkt te mislukken. 
Vroeger leek de toekomst beter, terwijl het heden ook niet meer is wat het geweest is. 
Zijn slapeloosheid en twijfel nemen exponentieel toe  
en daardoor ook zijn angstaanvallen en onzekerheid. 
Uitgeput door de vruchteloze zoektocht naar een oplossing,  
besluit hij zich over te geven aan het toeval. 
Wanneer hij op een avond een briefje vindt onder de ruitenwisser van zijn auto 
lijkt er een doorbraak te komen in het moeras van twijfel en rusteloosheid. 
Maar op weg naar het licht aan het einde van de tunnel 
lijkt de uitkomst heel anders dan verhoopt…

Met de toepasselijke titel Vroeger was de toekomst beter staat Günther Lesage 
met eigen tekst alleen op de scène. Een theatermonoloog die er een jaar geleden  
helemaal anders had uitgezien. Het repetitieproces ligt intussen al enkele maanden 
achter ons, maar Günther mag eindelijk terug spelen voor wie de voorstelling bestemd 
is: het publiek. Dat doet hij zowel op locatie in openlucht als binnen in de theaterzaal.

LAZARUS (GÜNHTER LESAGE)

“Het plan om samen met Wim Helsen een voorstelling te maken stond 
al even on hold en net toen ik dacht: ‘dan doe ik maar iets alleen’, 

diende corona zich aan en moest de hele wereld zich terugtrekken. Het 
werd me duidelijk dat hoe langer de mens zich moet isoleren hoe  

moeilijker zijn mentale weerbaarheid wordt.” 

– Günther Lesage –
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In Günthers hoofd begonnen er allerlei vragen te rijzen. 
Op welke manier moeten we nu de toekomst tegemoet? Hoe kan ik de  
verbeterde versie van mezelf worden, in tijden van lockdown? Hoe maak ik dat 
mijn gedachten het niet overnemen van mezelf? Waar is die stem in mijn hoofd 
allemaal toe in staat? En waar schuilt het gevaar?

Dat was het startpunt van deze voorstelling, doorspekt met een magisch  
realistische verbeelding over de ons welbekende, zogenaamde zinloosheid van 
ons bestaan. De mentale worsteling van de mens in onzekerheid en onvoorspel-
baarheid.
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Meer theater dit seizoen:
• di 7 december 2021: tg STAN - A Separation
• di 14 december 2021: Compagnie Cecilia - Geen kersentuin
• di 21 december 2021: NTGent / Theaterproductiehuis Zeelandia - Wie is bang
• di 18 januari 2022: MartHa!tentatief / Jaouad Alloul - De meisje

“Ik hou ervan om met weinig middelen een verbeeldingsvolle 
wereld te creëeren en bij ‘Vroeger was de toekomst beter’ ben 

ik opnieuw op deze manier te werk gegaan.” 

– Günther Lesage –

Deze info vind je ook terug op www.ccsint-niklaas.be/programmablad




