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Onze partnersSchrijf je in op onze nieuwsbrief 
via www.LOD.be
of volg ons via Facebook of Instagram

2070, 100 jaar na de eerste staatshervorming. België bestaat niet meer. Vlaanderen is, na 4 
jaar oorlog, onafhankelijk geworden. Een woeste strijd, maar de lucht kleurde erna nooit 
meer blauw. De families van de Poolse bouwvakkers en poetsvrouwen die destijds de 
gebouwen hebben neergezet en schoon gemaakt, controleren het land volledig via hun toen 
ingebouwde technologieën. Te midden van dit alles proberen een slager, de laatste in de 
stad, en zijn zoon met handicap te overleven.

LOD-artiest Gorges Ocloo schrijft, regisseert, componeert en speelt in The Butcher samen 
met Josse De Pauw. Toon Callier en Bertel Schollaert zorgen voor de muzikale uitvoering.

7 mei 2022 in  de Brakke Grond, Amsterdam 
13 mei 2022 in C-mine Cultuurcentrum, Genk 
4 juni 2022 in Koninklijke Schouwburg, Den Haag 
Info & tickets via www.LOD.be

LOD / GORGES OCLOO

DO THE CALIMERO

THE BUTCHER DE ENGEL KWAM NIET

LOD-regisseur Lies Pauwels toont in Do the Calimero carnaval als ultieme metafoor voor ons 
mens-zijn. Een uitlaatklep, een volksfeest, een overgangsritueel ook, een niemandsland 
waar alles kan. Een plek om te ontsnappen aan de razendsnel veranderende wereld. Waar je 
even klein en gebrekkig mag zijn in het schijnsel van het grote.
 
Do the Calimero is zowel een kleurrijke als donkere voorstelling die balanceert tussen 
melancholie en extase. Op scène staan muzikanten Dag Taeldeman en Andrew Van Ostade, 
performers Marjan De Schutter, Olga Kunicka, Mick Gaillot Fabré, Alexandra Van der Raaij 
Markovic / Amalia Daems Keereman en twee danseressen: Doris en Nathalie Bokongo 
Nkumu (Les Mybalés).

18-19 mei 2022 in NTGent, Gent  
25-26 mei in De Brakke Grond, Amsterdam en op Nederlandse tournee.
Info & tickets via www.LOD.be

LOD & HEPALEIS / LIES PAUWELS



Dat is nogal n’n hof, 
jong!
Uwen hof, dat is uw 
leven zeker. Meneer 
Dokteur!
6 maart 1945
8.00 uur groot-alarm. 
Er komen geweldig 
veel vliegers over. Im 
bed bleiben!
Sie hören mich? Im 
bed bleiben!

Tien classeurs, 
honderden pagina’s. 
Een letterzetter houdt 
zijn leven krampachtig 
bij door te schrijven 
en te herschrijven. Zijn 
kleindochter reist zijn 
schrijfsels achterna, 
samen met haar vader. 
Met de fiets en de trein 
door Duitse velden op 
zoek naar het verleden. 
Een confrontatie. Een 

hoop vragen. Laat je het 
verleden rusten? Of ga je 
ermee aan de slag?

Zoutmijnen en 
Zenuwlijders is een 
muzikale trein van 
stemmen, gedachten en 
verhalen, geschreven 
en geregisseerd door 
MARLIES TACK. Met zang- 
en tekstpartituur als een 
reis naar de waarheid. 
De familiegeschiedenis 
van een grootvader, 
een vader en een 
kleindochter. Alle drie 
op scène gebracht door 
KRISTIEN DE PROOST, 
met naast haar twee 
zangers/muzikanten: 
JAKOB AMPE en ANU 
JUNNONEN

Productieproces

Marlies vertelt over 
het creatieproces 
van Zoutmijnen en 
Zenuwlijders.

“Hoe het leven zich 
vormt, welk pad een 
mens bewandelt, dat 
hij wat af sukkelt, soms 
bijna ten onder gaat en 
toch weer recht staat, 
boeit mij als mens en 
theatermaker. Een 
persoonlijk verhaal 
achter ‘een geschiedenis’ 
of ‘een leven’ intrigeert 
me omdat het zelden of 
nooit in één rechte lijn 
verloopt en hierdoor per 
definitie  aanspraak doet 
op de weerbaarheid van 
de mens”.

“Ik kies er bewust voor 
de tekst niet volledig 
zelf te spelen. Zoals 
het dagboek dat mijn 
grootvader aan
mij heeft nagelaten mij 
uitgedaagd heeft tot het 
herschrijven ervan, zo 
vind ik het belangrijk de 
tekst 
Zoutmijnen en 
Zenuwlijders 

op mijn beurt door te 
geven aan een speler. 
Kristien De Proost heeft 
daarbij, in tegenstelling 
tot mijzelf, geen familiale 
en dus emotionele 
binding met
het hoofdpersonage. Als 
gesprekspartner binnen 
het vooronderzoek 
kenmerkte Kristien zich 
door een zeer open 
maar ontegensprekelijk 
ook kritische houding 
ten opzichte van het 
materiaal. Haar speelstijl 
binnen elk van haar 
projecten, zoals bijv. 
haar monoloog Toestand 
(Tristero, 2013) of All 
Inclusive (Julian Hetzel, 
2019) kenmerkt zich 
door een onbevangen 
eerlijkheid. 
Aspecten die ik nodig 
heb  binnen een 
samenwerking 
rond een voorstelling.”

“We zijn aan de slag 
gegaan met zanger 
Jakob Ampe. Jakob 
heeft een uitzonderlijke 
zangstem en is een 
getalenteerd componist. 
Voor Zoutmijnen en 
Zenuwlijders ontwierp 
hij een meerstemmige 
partituur met invloeden 
zowel vanuit Duitse 
en Nederlandstalige 
volksmuziek maar ook uit
polyfonie en klassieke 
zang.” 

“Muzikante/zangeres 
Anu Junnonen is Jakobs 
rechterhand en staat 
als tweede stem mee 
op scène. Junnonen is 
een Finse zangeres die 
bekend is van zowel haar 
eigen solowerk als het a 
capella collectief Brussels 
Vocal Project.” 
 

concept, regie en spel 

MARLIES TACK 
spel KRISTIEN DE PROOST
muziek JAKOB AMPE & ANU 
JUNNONEN
scenografie JELLE CLARISSE 
lichtontwerp & techniek 

JOHANNES RINGOOT 
techniek JAMY HOLLEBEKE  
stage techniek TUUR 
DECOENE 
productieleiding EVA DE WOLF
coaching JOSSE DE PAUW
productie LOD muz i e k th ea t e r 
coproductie 

D E T H E A T E R M A K E R,
KUNSTENCENTRUM 
VOORUIT 
met  de steun van DE TAX 
SHELTER MAATREGEL VAN 
DE BELGISCHE 
FEDERALE OVERHEID, 
CAMPO, CC DE GROTE 
POST, MARC TACK, YINKA 
KUITENBROUWER
TAX shelter partner 

FLANDERS TAX SHELTER

ZOUTMIJNEN
EN

ZENUWLIJDERS

van en met MARLIES TACK

met KRISTIEN DE PROOST, 

JAKOB AMPE & ANU JUNNONEN


