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“Zou het waar zijn dat de Allerhoogste u een rekening presenteert? En indien
wel, hoe ziet de mijne er dan uit?’.

Ieder jaar in augustus gaat bij de uit Vlaanderen gevluchte cafébaas Beer
het licht uit. Dan sluit hij zich op in z’n zolderkamer in Amsterdam om af te
dalen in de gebeurtenissen van z’n leven. Het is een geschiedenis van
verdriet en schaamte, met het broeierige Antwerpen van de 16e eeuw als
decorum. Een stad die drijft op handel en geld maar waarin de eenheid
zoek is. En ook Beer is verscheurd, door een verinnerlijkte pijn waar hij niet
omheen kan: drie vrouwen verloor hij in het kraambed, en nog steeds is hij
op zoek naar die spreekwoordelijke andere helft. Is er voor Wildeman ook
een Wilde-vrouw? En is dat niet het verlangen van iedereen?
Op uitnodiging van artistiek directeur Piet Arfeuille schreef Jeroen
Olyslaegers, uitgaande van zijn bejubelde historische roman Wildevrouw
een nieuwe monoloog Wildeman voor rasverteller Bob de Moor.
In de monoloog krijgt de persoonlijke geschiedenis van Beer de focus. Hoe
ga je met verdriet om? Mag men langer rouwen dan de omgeving dat
meestal verdraagt? Kan er een moment komen waarop je je niet meer
verzet tegen de pijn, maar die als het ware omarmt of loslaat? En hoe ga je
om met een schuldgevoel? Blijft het opgesloten in je lichaam en ziel? Of
komt er een moment dat het woorden krijgt en tot inzichten leidt?

OVER WILDEMAN

Over Bob De Moor
Bob De Moor (1949) is al van bij het prille
begin een fundament van Theater
Malpertuis. Eerst als acteur, daarna als
artistiek leider (2002-2009).Na Malpertuis is
De Moor bezieler geworden van het
Vernieuwd Gents Volkstoneel waarmee hij,
samen met vaste tekstschrijver Jo Van
Damme, het genre een hernieuwde
erkenning meegaf. 



De Malpertuisproductie ‘Olivetti 82’ speelde Bob maar liefst 150 keer. Tijd
dus voor een waardige opvolger.

OVER JEROEN OLYSLAEGERS
Na de alom geprezen romans ‘Wij’ (2009,
genomineerd voor de Gerard Walschap
Literatuurprijs) en ‘Winst’ (2012) ontving
hij in 2014 de Arkprijs van het Vrije
Woord voor zijn werk en
maatschappelijk engagement, en de
Edmond Hustinxprijs voor zijn
theateroeuvre. Met de roman ‘Wil’ uit
2016 zette hij het sluitstuk op zijn trilogie
over onze ontspoorde tijd en over de
positie van het individu tegenover de
gemeenschap. Het betekende de
doorbraak van Jeroen Olyslaegers.

In zijn roman ‘Wildevrouw’ (2020) is een hoofdrol
weggelegd voor Antwerpen, zijn geliefde stad.
Samen met Beer, het hoofdpersonage uit zijn
roman, tracht Jeroen deze gedoemde stad te
doorgronden en tracht hij in het hoofd te kijken van
de sleutelfiguren uit zijn roman: zoals de
kunstenaars Pieter Bruegel en Joris Hoefnagel,
stadhouder Willem Van Oranje, kardinaal Granvelle,
cartograaf Abraham Ortelius, drukker Willem
Silvius, en astroloog John Dee, de Merlijn van zijn
tijd.

Op 6 oktober 2022 brengt Jeroen Olyslaegers een nieuw boek uit, de novelle ‘Willem en
zijn wellust’, waarin hij een brug slaat tussen de zestiende en de negentiende eeuw. De
schrijver neemt je mee in het tragikomische leven van Hippolyte van Damme, getekend
door boekengekte, diefstal en wellust, en vertelt ons tegelijk iets over wat mannen menen
te weten over vrouwen.



misschien ook iets voor jou?

www.ccsint-niklaas.be

vr 21 okt 2022 om 20u
de nwe tijd -
De zaak shell

wo 7 dec 2022 om 20u
LOD/GORGES OCLOO -
the butcher, de engel kwam niet

tickets & meer info

"Deze ‘Wildeman’ biedt op korte tijd (nog geen anderhalf uur) zo’n uitgediepte
geschiedenisschets, dat je alleen maar vol bewondering naar deze monoloog
kan komen kijken." Het Nieuwsblad

Pers

 Het Nieuwsblad

productie: Theater Malpertuis
tekst: Jeroen Olyslaegers
spel: Bob De Moor
vormgeving: Steve Salembier
kostuum: Lieve Pynoo
licht & geluid: Rik Teunis en Wim
Loobuyck
promobeeld: Nick Hannes

credits
met dank aan: Flanders Tax Shelter,
Belgian Tax Shelter, Vlaamse
Gemeenschap, Piet Arfeuille &
Thomas Janssens

Stadsschouwburg

Stadsschouwburg


