
MATS VANDROOGENBROECK/NONA DEMEY GALLAGHER/TIMO STERCKX 
Through The Looking-Glass (And What We Found There) 
10 februari 2022 | Stadsschouwburg, scène op scène 
duur: 1u15 | inleiding om 19u30 
 

 
Bastardo 1, 2 en 3 bevinden zich boemplots in een wel zeer pékulaire living. Als in een rêverie kunnen ze zich 
ni remembreren ni hoe ze daar verschijnselt zijn. Ze hebben elkaar nog nimmer-nooit ni gezien ni (of ni of wel 
of ni of wel?). Een gevoel van déjà-visie bekruipt de bastardi. Ze specu-palaveren. Moeten ze op zoek naar in- of 
exits? Of blijven ze beter intern? Zijn ze free willy of is hun lotto al maxi-lang getrokken? Hoe meer ze filo-
sofistikeren, hoe meer ze in achtjes draaien. De sfeer wordt para-frigide. De communicatie spruttelt. Vraag 
blijft: "Wat doen zij hier?" 
 
Met Through The Looking-Glass (And What We Found There) voeren Mats Vandroogenbroeck, Nona Demey 
Gallagher en Timo Sterckx een absurde wereld op waarin postmoderne taalverwarring, paranoïde waan en hol 
occultisme de boventoon voeren. De bewoners van deze absurde wereld heten bastardo’s, zonderlinge figuren 
die gevangen zitten in een absurde living. Of is het een collectieve déjà-vu? Ze vluchten in een zelf 
samengestelde taal, een mengelmoes van referenties, bijgelovigheden en neuroses. Maar de communicatie 
tussen de bastardo’s is moeilijk. Ze raken steeds verder verstrikt: magie blijkt goochelarij. 
 
Vandroogenbroeck, Demey Gallagher en Sterckx wonnen met deze voorstelling de Sabam Jongtheaterschrijfprijs 
2019 op Theater Aan Zee: “De jury looft de volle overtuiging en tekstuele intelligentie van zoveel wonderlijk 
totaaltheater en devolderiaanse postapocalyptica.” 
 
Pers 
“Mats Vandroogenbroeck, Nona Demey Gallagher en Timo Sterckx keerden Marshall McLuhan’s bekende 
uitspraak ‘The medium is the message’ gewoon om. Door het tumult van de digitale wereld voor te stellen als 
een theatervoorstelling, wekken ze de schijn dat er een concrete boodschap of betekenis in schuilt. Om je dan 
te laten ontdekken dat de enige bedoeling ervan is je aandacht te mobiliseren, zo lang als maar mogelijk, 
zonder dat er een uitweg in zicht is.” - Pzazz 
 
Credits 
van en met: Nona Demey Gallagher, Timo Sterckx, Mats Vandroogenbroeck / tekst: Mats Vandroogenbroeck / 
muziek: Mozes Mosuse / scenografisch advies: Sibran Sampers / coaching: Wannes Gyselinck, Joachim 
Robbrecht, Lukas Smolders / met dank aan Grégory Abels, Jana De Kockere, Fabrice Delecluse, Tania Gallagher, 
Joeri Happel, Arenberg, Campo, NTGent, Voo?uit 
 
Meer theater dit seizoen  
* vrijdag 11 maart 2022: Compagnie Cecilia - Een Lola  
* woensdag 16 maart 2022: Abattoir Fermé - De kersenvla 
* dinsdag 22 maart 2022: Thomas Janssens - De reuzendoder van Ernest Hemingway 
 
 
 

 

 
  

 

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

https://planning.ccsint-niklaas.be/files/recensies2021_avond/op-den-dool-in-digiland-pzazz-clouise-raes.pdf?_ga=2.20047739.2141881192.1644232877-1152651178.1626261478

