
COMPAGNIE CECILIA 
Een Lola 
11 maart 2022 | Stadsschouwburg  
duur: 1u20 | inleiding om 19u30 
 

 
Lokeren, 2035. Europa likt haar wonden na een groot, globaal en grotesk conflict. Iedereen hunkert naar de 
wederopbouw. Ondertussen is de voetbalcompetitie opnieuw opgestart en promoveren de Blue Angels Lokeren 
naar eerste klasse. In de loge van de club ontvangt Lola allerhande hoogwaardigheidsbekleders en laaghartige 
zielen. Allen op zoek naar genot, geluk en een gevoel van verbondenheid. 
 
Een Lola is losjes gebaseerd op Lola, de beroemde film van Rainer Werner Fassbinder. Bijna veertig jaar na 
datum is die film actueler dan ooit. De ravissante wereld die Fassbinder oproept, de liederlijke arena waarin 
zijn verhalen zich afspelen en zijn typische stijl met felle kleuren en emoties: het zijn allemaal elementen die 
een uitgelezen inspiratie vormen om een tijdloos verhaal over liefde en macht te vertellen. 
 
Regisseur Yahya terryn maakt deze voorstelling met vijf vrouwen op scène als radicaal antwoord op de 
mannenwereld die Fassbinder vormgaf en als een boeiend onderzoek naar de dynamiek tussen mannen en 
vrouwen. 
 
Pers 
“Net zoals in het geslaagde Locke gaat hij (Yahya terryn) bewust voor toegankelijk, filmisch theater met een 
sterke cast en uitbundig muziekgebruik. Compagnie Cecilia boort hiermee voelbaar een bron aan die al lang 
droogstond.” - De Morgen 
 

Credits 
tekst en regie: Yahya terryn / spel: Eva Binon, Souad Boukhatem, Lucie Plasschaert, Marie Schraepen, Karin 
Tanghe / dramaturgie: Daan Borloo / zangcoach: Naomi Sijmons / kostuums: Ellen Kromhout / scenografie: 
Sam Declercq / licht: Iben Stalpaert / techniek: Marjolien Cuypers, Tom Declercq, Gilles Roosen, Iben 
Stalpaert / coproductie: Perpodium / met de steun van de Belgische Tax Shelter-maatregel, Stad Gent, de 
Vlaamse Gemeenschap 
 
Meer theater dit seizoen 
* woensdag 16 maart 2022: Abattoir Fermé - De kersenvla 
* dinsdag 22 maart 2022: Thomas Janssens - De reuzendoder van Ernest Hemingway 
* dinsdag 29 maart 2022: Ontroerend Goed - Every Word Was Once An Animal 
* dinsdag 19 april 2022: Wunderbaum - Schaapjes op het droge 
 
 

 

 

 
  

 

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


