
 

Ce qui arrive, iciCe qui arrive, ici
120 minuten

Première op: 09/10/18
Land waarin de première plaatsvindt: België

Taal van de voorstelling: Frans
Start van de repetities: 11/17

Einde van de repetities: 10/18

125 000 €
Totaal budget: 419 517 €

Tax shelter producent: La Coop

Tax-Shelterfinanciering: 

THEATER

10. MINFIN FISCAAL ATTEST BEHAALD - VOLTOOID

EEN WERK VAN RICHARD MCGUIRE

HERWERKING DOOR COLINE STRUYF

GEREGISSEERD DOOR COLINE STRUYF

MET SELMA ALAOUI, EMILIE MAQUEST, NICOLAS BUYSSE, VINCENT HENNEBICQ EN PIERRE GERVAIS

‘Ce qui arrive, ici’ vertelt het verhaal van een plaats die ooit een woonkamer, een bos of een meer was en nu een zee, een ander huis

of een ander bos zal worden. Wie weet…

Het onderwerp van het project is een ruimte die verandert met de tijd. Zijn het de bewoners van deze ruimte (mensen,

dieren, planten) die deze transformeren of is het de ruimte zelf die al wie er vertoeft transformeert? We willen de geschiedenis van
deze plaats

uitbeelden, waar situaties uit verschillende tijdperken naast elkaar bestaan. Deze ‘hier’ wordt verkend door een

bijna oneindige tijdscaleidoscoop. De acteurs verankeren zich in deze ruimte die zich ontvouwt, spreidt en weer opplooit.

De voorstelling is als een driedimensionale collage en een illusionistisch spel waarin bepaalde elementen

verschijnen en weer verdwijnen. We verkennen de connectie tussen tijd en ruimte.

Verschillende omstandigheden en tijdstippen kruisen elkaar. Deze diversiteit is opgebouwd uit persoonlijke of ontleende herinneringen,

reëel of denkbeeldig, uit ervaringen of uit onze favoriete boeken en films, geïnspireerd op schilderijen,

foto’s uit familiealbums of idealen die door de grootste fotografen werden vastgelegd.

Hier worden persoonlijke en collectieve herinneringen met elkaar verweven om deze reis door de tijd te maken.

We hechten waarde aan eenvoudige gebaren, aan alledaagse taferelen, aan

onze tijd, maar ook aan de tijd van het universum, aan de immens grote universaliteit en aan onze individuele kosmogonieën

– de mythologie van ons zijn in de wereld. We stellen onze levensstijl in vraag. Wat overblijft, wat

ontstaat, wat verdwijnt, wat gebeurt...
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