ZA 05.12.2015 / 17.00 / CONCERTZAAL

MOUNT OLYMPUS –
TO GLORIFY THE CULT OF
TRAGEDY – (A 24H PERFORMANCE)
Jan Fabre / Troubleyn

Mount Olympus – to glorify the cult of tragedy – a 24 hour
performance is een gigantische brok geschiedenis in een zee
van tijd. Het is de tijd van de mensheid, van de geboorte
van de tragedie, van de afdaling in de hel en de vulkaan van
het kwaad die onophoudelijk zijn as uitspuwt. Broedplek
daarvan is de overmoed en de blindheid van de mens die
struikelt over god en gebod en ten val komt, opnieuw en
opnieuw. En in die val generaties van tijd met zich meesleurt.
We herkennen de contouren van verhalen en figuren uit de
Griekse tragedie, deels nabij en tegelijk ver weg. De barsten
in deze figuren worden door Jan Fabre verder gescheurd, tot
ze helemaal in flarden hangen, uiteengeslagen door extreem
geweld, homerisch gelach en heftige extase. Maar naast de
tragedie speelt ook de tijd zelf de hoofdrol in deze productie.
Wat is tijd in theater? En wat gebeurt er wanneer je die tijd
oprekt? Tot de tijd zelf zich begint te ontspannen en te rafelen.
Is het een vorm van hallucinatie? Van droom? Hoe voelt
het om te belanden in het moeras van de slapeloosheid?
Mount Olympus is een voorstelling zoals
je er zelden, zeg maar nooit, één te zien
krijgt. De voorstelling duurt 24 uur, maar
toch eindigt ze niet in uitputting, maar
met een nooit geziene explosie van ener
gie. Energie die overslaat op het publiek:
bij de première van het werk in Berlijn zat
de zaal net zo stampvol als bij het begin.
Bovendien brak het publiek de zaal bijna
af van puur enthousiasme.
Klassiek theater eist eenheid van
plaats en tijd: de handeling moet zich op
één plaats, en binnen een etmaal afspelen.
Maar je moet wel Jan Fabre heten om dat

letterlijk te nemen. Mount Olympus – to
glorify the cult of tragedy duurt echt 24 uur,
zonder onderbrekingen. Toch is dat geen
uit de hand gelopen stunt of een concep
tuele ‘vondst’.
In 1982 brak Fabre door met een stuk
dat 8 uur, een werkdag lang dus, duurde.
Het is theater zoals te verwachten en te voor
zien was toonde hoe de veilige burgerlijke
wereld van werk en geld de krachten als
passie en doodsdrift nooit kan bedwin
gen. Het licht van de dag kondigt altijd
de nacht aan. 33 jaar later laat Fabre in
Mount Olympus dag en nacht vervloeien.

Vandaar: 24 uur. Samen met auteur Jeroen
Olyslaegers en componist Dag Taeldeman
doorwoelt hij de Griekse tragedies. Die
zijn immers het moment bij uitstek dat de
Westerse Wereld zijn eigen demonen in
de ogen durfde kijken. Hier spat de rede
voortdurend uiteen in gruwelijk bloed
vergieten en extreme passies.
Fabre koos vooral voor de vrouwelijke
heldinnen: Medea, Elektra, Iocaste,
Klythaimnestra, Antigone, Phaedra,
Cassandra … Mannen als Pentheus, Jason,
Kreoon of zelfs Oedipus steken er bleek
tegen af. Zijn gids bij die verkenning is
Dionysos, de god van de roes. Hij is het
buitenbeentje in het Griekse Pantheon:
hij staat voor een cultus van exces,
waanzin en geweld. Euripides vertelt
in De Bachanten hoe slecht het mensen
vergaat die zich tegen zijn macht en gezag
willen verzetten. Een fragment daaruit,
waarin Pentheus de bevolking bezweert
dat hij alles onder controle heeft – een
briljante vertolking van Marc Moon Van
Overmeir – behoort tot de meest gedenk
waardige vertolkingen van die idee.
Met een verwijzing naar dat stuk opent
Mount Olympus. Dionysos verschijnt hier
als een dubbelfiguur: een moddervette
Andrew Van Ostade (die je kan kennen
van School is Cool) en een knettergekke
Barbara De Coninck hitsen spelers en pu
bliek op om zich te laten gaan. Een saaie
uitbeelding van mythes en verhalen wordt
dit inderdaad nooit. Je hoeft de verhalen
zelfs niet te kennen om te begrijpen wat
die Griekse vrouwen bezielde.
Fabre beperkt zich hier immers tot de
allereenvoudigste middelen: hij heeft ge
noeg aan 8 tafels, 33 lampen, wat attribu
ten en vooral, een hoop oude lakens om de
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verhalen op te roepen. Het lijkt kinderlijk
eenvoudig (al vraagt net die eenvoud
veel vernuft natuurlijk). Maar zijn echte
wapen zijn de performers. Die lijken zelf
bezeten van de krachten die ze oproepen
als ze zich wentelen in bloed en tranen of
zich uitputten in frustrerende oefeningen.
Wie ooit voorstellingen van Fabre
zag, herkent dit meteen. Hij dringt zijn
spelers zo in het nauw dat ze niet langer
hun beschaafde zelf kunnen blijven en
moeten ‘springen’. Dat maakt hun emotie
en passie ook hier zo springlevend dat je
er meestal nauwelijks uitleg bij behoeft.
Maar door die overgave en inzet worden
ze ook meer dan alleen zetstukken in
een beeld dat de regisseur bedacht heeft.
Zonder hun inzet en inbreng zou er
eigenlijk geen stuk zijn.
Je zou deze Mount Olympus zelfs als de
samenvatting kunnen beschouwen van al
wat Fabre ooit op het podium deed. Het
verwijst naar Het is theater. Het verwijst
ook naar De macht der theaterlijke dwaas
heden, het stuk waarin Fabre de zwaktes
van het burgerlijke ‘doen alsof ’ aanwees
en op zijn kop zette door echt gevaar en
echte uitputting te tonen op het podium.
Ook toen al zette Fabre het burgerlijk
theater schaakmat met één meesterzet,
en schreef hij zich, hoe paradoxaal dat
ook is, zo in de geschiedenis ervan in.
Maar dat zou de precisie en kracht van
net dit stuk geen recht doen. Dit mon
sterproject met zo’n 30 spelers vroeg meer
dan een jaar repetities. Fabre verzamelde
rondom zich vier generaties spelers en een
paar nieuwkomers als Van Ostade. Daar
mee is dit stuk ook een ode aan de groep
en de performer als de echte motor van
het theater. Maar daarnaast is dit absolute
meesterwerk nog veel meer. Het is een
experiment met tijd: de extreme duur is
de katalysator die alle betekenissen laat
schuiven en glijden, tot alle kommer en
kwel omslaat in een orgastische apothe
ose, te mooi is om hier te verklappen.
Het is ook bijtende maatschappijkritiek,
een forse dosis kunstgeschiedenis, onor
thodoxe psychoanalyse, politieke satire
en nog veel meer. Met een bevrijdende
schaterlach als kers op de taart. Zonder
meer historisch.
Pieter t’Jonck

In samenwerking met
Cultuurcentrum Brugge
LIVE STREAMING: U hoeft geen minuut
van Mount Olympus te missen dankzij
de live streaming – 24 uur lang! –
op Klara: www.klara.be.

Volg Mount Olympus op
Facebook, Twitter en Instagram
#decemberdance
Jan Fabre, Gokyo Ri, Himalaya (1989) (Reeks: Bergtoppen) – balpen op zwart-witfoto – 20 x 29 cm (framed: 42,5 x 53 cm) – © Angelos bvba

HOE OVERLEEF IK 24 UUR MOUNT OLYMPUS?

0.1		 THE MESSENGERS
“Bad tidings, ill wind blowing”
0.2		 MALE POWER
0.3		TWERK
0.4		DIONYOS
“I gave them just a little bit of madness”
0.5		 STREETDOG AND VULTURE IN
		 THE DESSERTED BATTLEFIELD
0.6		 GHOST OF DARIUS
“Our troops have caused ruin”
0.7		 VASEDANCE 1
		 Pace Pace by Verdi
18:00 - 19:00 (1h00)

CHAPTER 1:
ETEOCLES
1.1.		 ROPESKIPPING WARSONG
“What is the pain that hurts the most?”
		 Ice lolly
1.2		 WARRIOR ETEOCLES
“This is the time for every single one
		 of you to rise from our seats and
		 defend what is ours”
1.3		 STELLA’S ice lolly
1.4		 THE DREAM OF THE
		 TRAVELLING WIG
“The nocturnal ritual has begun...”
19:00 - 20:50 (1h50)

CHAPTER 2:
HECUBA –
ODYSSEUS
2.1		 HECUBA’S MOURNING
“Pourquoi fallait-il le tuer?”
2.2		 VASEDANCE SNAKE
2.3		 TAMING OF THE SNAKE
		 BY ODYSSEUS
2.4		 5 STAGES OF GRIEF
“No, no, no, no, fuck, fuck, fuck, fuck,
		 take me take me...”
2.5		 WASHING OF THE HEART
		 Lies sings Addio della passato 		 Traviata by VERDI
2.6		 HECUBA and ODYSSEUS
		 Hecuba “Politique et gratitude ne font
		 pas bon ménage.”
		 Odysseus “...même si mes paroles
		 raniment en toi la flamme de la haine.”
2.7		 DREAM OF HECUBA
“Ich spüre, wie mein Atem langsamer,
		 tiefer und schwerer wird”
		 RETAKE ODYSSEUS
2.8		 MAKE-UP SCENE CREATURES
2.9		 WARDANCE CREATURES
20:50 - 22:35 (1h45)

CHAPTER 3:
OEDIPUS
3.1		 SOUND CURSING CHORUS
		 PUSHING THE BLACK SHEEP OUT
3.2		 CROWN TOO HEAVY
		 FOR CREON
3.3		 CREON “Governare con terrore,
		 o governare senza paura”
3.4		OEDIPUS-BACK-IN		TIME-DREAM
“The Sandman, the pillow of tiredness”
3.5		 IOCASTE WITH BABY ON CHAIN
“I am a mother. I feel before I see.”
3.6		 THE HORNY NIGHTLY
		 DIONYSIAN WOODS
3.7		 DIONYSOS “I am rage and rage
		 has served me well...”
		 DIONYSIAN BODYBUILDING
		DANCE
3.8		 STUTTER CHOIR WITH NO
		 EYES NOR MOUTH
3.10		OEDIPUS (STUTTER MONOLOGUE)
“Arroganz und keine Scham!”
3.11		SYRTAKI

4.1		 WOMEN LAUGHING CHORUS
		(NARCOLEPSY)
4.2		 GREEK STATUES MALE/SHEMALE
4.3		 PENTHEUS “I happened to be away,
		 out of town, defending as always ...”
4.4		 MENADES – WINE –
		 ORGASTIC CONVERSATION
4.5		 MENADES EXTATIC DANCE
4.6		 AGAVE “Voyez ce lion, c’est moi
		 qui l’ai massacré, moi, de mes
		 propres mains.”
4.7		 WASHING OF THE LIVERS
4.8		DIONYSOS
“Mountains of flesh, forest of bones.”
4.9		 NARCISSUS’ SEX
		 (MALE WANTS TO BE FEMALE)
		 Lies sings Ruhe Sanft by Mozart
00:05 - 00:45 (45’)

FIRST DREAM TIME
“Die Diktatur der Sonne hat schon
längst keinen Einfluss mehr auf mich”
00:45 – 02:40 (1h55)

CHAPTER 5:
PHAEDRA
5.1 		 LAUGHING JUMPING CHORUS
5.2		WARDANCE
5.3		 CELEBRATION OF
		 THE FEMALE
		 Chorus of RESISTANCE
“The Gods have lost their wisdom.”
5.4 		 PROTEST CHORUS
5.5		 YOGHURT WOMEN
		 spoilt by the Gods
5.6 		 PHAEDRA “Les rumeurs sont
		 toutes vraies, je suis une
		 épouse fidèle.”
5.7		 COCOON SLEEP DANCE
5.8		 CELEBRATION OF THE MALE
		 Chorus “Suffering and fear”
5.9		 Lies sings Mild und Leise
		 by Richard Wagner
02:40 – 04:05 (1h25)

CHAPTER 6:
HIPPOLYTUS –
ALCESTIS
6.1		 TANTALUS PUSSY
6.2		 MAN CARRYING 3 WOMEN
6.3 		 STEAMING PURIFICATION SCENE
		 HIPPOLYTUS “O Zeus!
		 Why women?”
		SATYR
6.4		 EXTASE ALCESTIS
6.5		 ALCESTIS “Mon epoux,
		 soyons honnêtes l’un avec l’autre.”
6.6		 WET SOBBING CHORUS
6.7		 WET DREAM
“Le bourdonnement des abeilles”
6.8 		 DIONYSOS
“I will teach you men not to cum”
04:05 – 05:10 (1h05)

CHAPTER 7:
HERCULES
7.1		 WARDANCE WITH HELMET
7.2		ROPEPULLING
		 WARSONG “What is the pain that
		 hurts the most?”
7.3		 TAMING OF THE SNAKE
		 BY MEGARA
		 MEGARA “Tu prétends être mon époux”
7.4		 VASEDANCE SNAKE
7.5		 HERCULES RUINED BY A SNAKE
		 HERCULES “It was as if a snake had
		 feasted on my soul ...”
7.6		 VOGUE IN A ROUND
7.7		 SPARAGMOS
“You all say that I am a mother and
		 no longer a lover.”

8.1		 DREAM OF THE SOBBING TREES
“Il sacrificio della carne sanguinante”
8.2		 DIONYSOS’ ALCHEMISTS
		DRUGLAB
“I have something to confess...”
8.3		 DIONYSOS “I will teach you men
		 not to cum.”
8.4		 SLEEPINGBAG WARDANCE
06:30 – 08:00 (1h30)

SECOND DREAM
TIME
“I’ve been already awake too long
in the womb”
08:00 – 08:40 (40’)

CHAPTER 8b:
SLEEPINGBAG
TARANTA
8.6		 GHOST OF CLYTEMNESTRA
“Enjoying your nap?”
8.7		 SLEEPINGBAG TARANTA
		DANCE
8.8		 WASHING AND DRESSING of
		 Clytemnestra and Iphigenia
		 Lies sings Pleurer mes yeux by Massenet
08:40 – 10:20 (1h40)

CHAPTER 9:
AGAMEMNON 1
9.1		 MANEGE CLYTEMNESTRA and
		 IPHIGENIA around AGAMEMNON
9.2		 IPHIGENIA “Hier, je me sentais
		 encore trop jeune pour ce monde...”
9.3		 CLYTEMNESTRA “Ecoute moi à
		 présent. Je t’ai donné 3 filles et un fils...”
9.4		 AGAMEMNON’S ORANGE BATH
9.5		 AGAMEMNON “The distance
		 between heart and tongue is hard to
		 overcome in my presence...”
9.6		 EXTASE CASSANDRA
9.7		CASSANDRA
“Schande übers ganze Erdenreich!”
9.8		OPSINJOORKE
9.9		 CLYTEMNESTRA “I stand here
		 where I struck my husband down.”
9.10		ARCHEOLOGISTS ON THE FIELD
		 FRAGMENT VASEDANCE 1
10:20 – 10:55 (35’)

CHAPTER 10:
AGAMEMNON 2
10.1		THE WISDOM OF THE BODY
		 (Schneemann performance)
10.2		DREAM OF AGAMEMNON
		 Lies sings Wiegenlied by Schubert
“Mit schlafvollem Haupt tagträume ich
		 den ständig wiederkehrenden ...”
10.3		CLYTEMNESTRA
“Ecoute-moi. Je t’ai donné 3
		 filles et un fils...”
“When evil has feasted on a
		 woman’s reputation...”
10:55 – 11:30 (35’)

THIRD DREAM TIME
“J’ai le sentiment que mon dernier rêve
m’incitait à m’engager sur une nouvelle voie”

10.4		V for VICTORY / V Chorus gives head
10.5		YOGHURTMEN spoilt by the Gods
10.6		ELECTRA’S DESIRE AND
		 ORESTES PLANTING KNIFES
		 ELECTRA “Mijn nachten waren dood...”
10.7		ORESTES “Oh Zeus, toi qui
		 observes les actes de chacun vois
		 ceux que j’ai exécutés”
		 ORESTES dances the SYRTAKI
12:15 – 13:55 (1h40)

CHAPTER 11: MEDEA
11.1		VOGUE DANCE WITH
		 MARIA CALLAS
11.2		MEDEA (Maria Callas)
“I am finished. I have let joy seep out
		 of my body...”
11.3		ORGASTIC PHILOSOPHERS CHORUS
11.4		MEDEA “Il me faut tuer mes enfants
		 sans délai”
11.5		DIONYSOS BIO FOREST
11.6		DIONYSOS
“I gave them just a tiny bit of madness ...
		 I will nurture you back to health”
11.7		MAKE-UP SCENE MALE/FEMALE
		 Lies singst Beim Schlafengehen
		 by R. Strauss
11.8		WARDANCE
11.9		JASON and MEDEA
“You killed your own brother just to
		 be with me”
13:55 – 14:30 (35’)

CHAPTER 12:
ANTIGONE
12.1		3 ANTIGONES BALANCING
		 ON CHAINS
		 Lies sings Der Tod das ist die kuhle
		 Nacht by Brahms
12.2		ANTIGONE
“Uw wetten betekenen niets.”
“Vos lois ne veulent rien dire”
“Your laws mean nothing.”
12.3		THE LAMENT OF THE ORGANS
		 (Organ beating)
		CHRYSIPPUS
“My name is Chrysippus”
12.4		TIRESIAS “I heard two black birds
		 screaming bloody murder”

Lore Borremans, Katrien Bruyneel,
Annabelle Chambon, Cédric Charron,
Renée Copraij, Anny Czupper,
Els Deceukelier, Barbara De Coninck,
Piet Defrancq, Mélissa Guérin,
Stella Höttler, Sven Jakir, Ivana Jozic,
Marina Kaptijn, Gustav Koenigs,
Sarah Lutz, Moreno Perna, Gilles Polet,
Pietro Quadrino, Antony Rizzi,
Matteo Sedda, Merel Severs, Kasper
Vandenberghe, Lies Vandewege, Andrew
Van Ostade, Marc Moon Van Overmeir,
Fabienne Vegt: performance
Jan Fabre: concept & regie
Jan Fabre & dansers: choreografie
Jeroen Olyslaegers, Jan Fabre: tekst
Dag Taeldeman: muziek
Miet Martens: dramaturgie
Peter de Cupere: geurartiest
Floria Lomme: regie-assistentie
Phil Griffin: geprojecteerde beelden
Hans-Thies Lehmann, Luk Van den Dries,
Freddy Decreus: gastdramaturgie
Sebastiaan Peeters: productieleiding
André Schneider: technische leiding
Helmut Van den Meersschaut: lichttechniek
Tom Buys: geluid- en videotechniek
Wout Janssens, Jan Balfoort,
Vic Grevendonk: techniekers
Kasia Mielczarek, Maarten Van Mulken:
kostuums
Roxane Gire, Alessandra Ferreri: rekwisieten
productie: Troubleyn/Jan Fabre (Antwerpen)
coproductie: Berliner Festspiele/Foreign
Affairs (Berlijn), Concertgebouw Brugge,
Stadsschouwburg Amsterdam
(Julidans festival)
met de steun van de stad Antwerpen
& Angelos (Antwerpen)
Troubleyn/Jan Fabre wordt gesteund door
de Vlaamse Overheid
Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.
Met nederlandse en engelse boventiteling
Deze voorstelling duurt 24 uur.
Het publiek mag de zaal vrij in- en
uitlopen tijdens de voorstelling.
De vaste plaatsen zijn tot 23.00 geldig.
met de steun van
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YOGA

FOOD AND DRINKS

Eventjes de benen en andere lichaamsdelen
strekken? Word weer helemaal zen tijdens
een van de yogasessies onder professionele
begeleiding. Yogamatjes zijn voorzien, maar
breng gerust uw eigen matje mee.
za 05.12, 23.00 – 00.00 & 
zo 06.12, 11.00 – 12.00 / Kamermuziekzaal

MASSAGE
Vier masseurs nemen u letterlijk onder handen
en peppen u weer helemaal op. Of kom even tot
rust in een van de massagestoelen. Een sessie
duurt telkens 15 minuten.
zo 06.12, 00.00 – 07.00 / Kamermuziekzaal

SILENCE-ZONE
(SLAAPRUIMTE)
Er altijd van gedroomd om de nacht door te
brengen in een cultuurtempel? Deze keer kan
het. Wij voorzien een knusse slaapruimte voor
u op verschillende plaatsen in het gebouw,
met turnmatten, yogamatjes en matrassen.
za 05.12, 20.00-00.00 & 
zo 06.12, 13.00-16.00 / Angel Room

S.O.S. MYTHOLOGIE
De Griekse mythes lezen als de betere soap.
Bent u even de draad (al dan niet van Ariadne)
kwijt? Onze mythe-expert heeft een antwoord
klaar op al uw vragen!
za 05.12, 20.00-22.00 & 
zo 06.12 10.00-12.00 / Studio 3

HET ORAKEL VAN
ASTRAMPSYCHUS
U kan uw familiale, financiële, juridische
en andere vragen stellen aan het orakel van
Astrampsychus. De vragen en antwoorden
van dit Grieks-Romeins orakelboek zijn
oorspronkelijk in het Grieks geschreven in de
3e eeuw n.C. Een priester zal u het antwoord
meedelen, dat door het lot en een combinatie
van getallen bepaald wordt. Astrampsychus
beweert zelfs dat zijn orakel-methode
teruggrijpt op de leer van Pythagoras.
Harmonie en morele integriteit worden
immers bevorderd door onder andere de
kennis van de verhouding van de getallen.
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Doorlopend /
Foyer parterre & Concertgebouwcafé

En uiteraard gaan we geen 24 uur vasten. Op de
Foyer parterre kan u doorlopend bijtanken met
panini’s, croques, soep, Griekse pastasalade en
een mezzeschotel. Het Concertgebouwcafé biedt
u een divers aanbod en sluit enkel zijn deuren
tijdens de donkerste uurtjes (van middernacht
tot 8 uur).
8,
5

Mount Olympus –
to glorify the cult
of tragedy
– (a 24H performance)

za 05.12, 21.00 – 22.30 & 
zo 06.12, 09.00 – 10.00 / Kamermuziekzaal
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CHAPTER 10b:
ELECTRA - ORESTES
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CHAPTER 8:
DIONYSOS’
ALCHEMISTS LAB

ra
t
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CHAPTER 4:
DIONYSOS’
BACCHAE

g

THE BEGINNING

is

za 05.12, 17.00 – zo 06.12, 17.00 / Concertzaal
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11:30 – 12:15 (45’)

g

05:10 – 06:30 (1h20)

is

22:35 - 00:05 (1h30)

ra
t

17:00 - 18:00 (1h00)

is

CREDITS

g

PROGRAMMA

zo 06.12, 07.00-10.00 / Foyer parterre

ONTBIJT

Reserveer uw ontbijt tot 19 uur in de Inkomhal
en laad op zondagochtend tussen 7 uur en
10 uur de batterijen weer helemaal op voor nog
een portie Mount Olympus. Een ontbijtpakket
bestaat uit een pistolet, een croissant, kaas,
ham, boter, confituur, speculaas en chocolade.
Er wordt gratis koffie en thee voorzien van
middernacht tot 10 uur.
Doorlopend / Foyer parterre

KLARA LIVE
Klara houdt u op de hoogte in een marathon
uitzending van maar liefst 25 uur! Chantal
Pattyn en Pat Donnez brengen samen met
verschillende gastsprekers live verslag uit van
Mount Olympus. Volg alles via Klara of kom
langs in de radiostudio van het Concertgebouw.

Doorlopend / Diverse locaties

KUNSTCOLLECTIE
CONCERTGEBOUW

Voor Brugge 2002 schreef Peter Verhelst
het themagedicht Op een dag, dat op de
stoelruggen van de Concertzaal is te lezen.
De Monumentale foto H.S.-N.Y.-94-99 van
Dirk Braeckman is een close-up van decoratief
behangpapier. Het beeld werd geprint op Japans
zijdepapier, in hars gedrenkt en tegen de nok
van het Atrium gekleefd.
De muurschildering Angel van Luc Tuymans
werd aangebracht in de publieksfoyer op het
niveau van Balkon 2.
Annunciation is een klankinstallatie van de
Tsjechische kunstenaar Pavel Büchler, bestaande
uit een reeks luidsprekers uit een voormalig
Oostblokstadion, is te bewonderen in de
trappenhal aan westzijde. In de installatie word
teen opname afgespeeld van gezoem van bijen
dat het gevoel van een juichende menigte kan
oproepen, meteen ook een verwijzing naar de
gevoelens die muziek en dans kunnen losmaken.
Doorlopend / Vestiaire

OPFRISRUIMTE
U kan in de sanitaire ruimte bij de vestiaire
terecht voor een kattenwasje en opfrisbeurt.

Doorlopend / Foyer parterre

SOUNDCAST
Soundcast is een medialab van tien jongeren
die als backstagereporters werken bij voor
stellingen. Hun foto’s, films, teksten en
illustraties vindt u op onze site, Facebook
en YouTube. Speciaal voor Mount Olympus
gaan ze zelf een marathon aan: stipt op het
uur, 24 uur lang, verrassen ze u vanuit hun
‘tempel’ met allerlei interventies. Verrassend,
verhelderend en compleet ‘over the top’!

14:30 – 15:55 (1h25)

CHAPTER 13: AJAX
13.1		DREAM OF AJAX
		 THE SHEPPERD
“Ik bleef al te lang wakker in
		 de baarmoeder”
13.2		THE SLEEPING CHORUS
13.3		THE HEROE SAVING HIS PEOPLE
13.4 AJAX “La parola ‘ero’ vi offende?”
13.5		APNEU CHORUS
13.6		THE CHANT OF THE BODYBAGS
		 Lies sings O sleep why does
		 thou leave me by Händel
13.7		PHILOCTETES “Je n’ai rien
		 d’autre à offrir que ma blessure”

Concertgebouwcafé

Kamermuziekzaal

Foyer parterre

CHAPTER 14:
THE END
14.1		WRESTLING – LOVEBATTLE 		SPOONING
“Je veux une vie sans interruptions”
		 SAND FALLS
14.2 RUNNING SCENE
“Beleidigt euch das wort HELD? ...
		 Now give me all the love you’ve got”
14.3 ENDTWERK
14.4		DIONYOS
“Is this it? ... And even that, I can
		 assure you, is just the beginning.”
14.5		WOMEN and a new beginning
14.6		CHORUS
“Take the power back
		 Enjoy your own tragedy.
		 Breathe, just breathe,
		 And imagine something new.”

Studio 3

Angel Room

17:00

17:00

18:00

18:00

19:00

19:00

20:00

Open

21:00

Het Orakel van
Astrampsychus

Yoga

21:00 – 22:30

22:00
23:00

Massage 23:00 – 00:00

S.O.S.
Mythologie

21:00
22:00
23:00
00:00

01:00

01:00

02:00

02:00

Silence-zone
(slaapruimte)

03:00
04:00
05:00

05:00

Soundcast

B

06:00
Ontbijt

09:00
11:00

3
2

09:00

A

10:00

Het Orakel van
Astrampsychus

Massage 11:00 – 12:00

11:00

12:00

1

12:00
Open

0

13:00
Food & drinks

4

08:00

Yoga 09:00 – 10:00

10:00

15:00

5

07:00

08:00

14:00

C

04:00

07:00

13:00

D

03:00

Klara Live

06:00

CONCERTGEBOUWCAFÉ
KAMERMUZIEKZAAL
CONCERTZAAL
FOYER PARTERRE
STUDIO 3
ANGEL ROOM

20:00

Food & drinks

00:00

15:55 – 17:00 (1h05)

PLAN

OV ERZI CHT

S.O.S.
Mythologie

14:00
15:00

16:00

16:00

17:00

17:00

18:00

18:00

A
B
C
D

PETER VERHELST, OP EEN DAG
DIRK BRAECKMAN, H.S.-N.Y.-94-99
LUC TUYMANS, ANGEL
PAVEL BÜCHLER, ANNUNCIATION

STAMBOOM VAN DE GRIEKSE GODEN
Chaos

Tartarus

Typhon

Uranus

De
Cyclopen

Bergen

Cronus

Pontus

Rhea

Aether

Momus
(schuld)

Hemera

Coeus

Gaia (aarde)

Phoebe

Ponos
(arbeid)

Hyperion

Eros

Moros
(noodlot)

Nyx (nacht)

Thanatos
(dood)

Hypnos
(slaap)

Iapetus

Hecatonchires

Erebus

De Hesperiden

Oceanus

De Keres
en Fates

Tethys

Nemesis

Apate
(misleiding)

Philotes
(vriendschap)

Geras
(leeftijd)

Eris (twist)

Echnida

Oceaniden

Semele

Electryon

Hestia

Licymnius

Alcmene

Hades

Hera

Poseidon

Demeter

Zeus

Leto

Epimetheus

Prometheus

Atlas

Pleione

Melia

Dione

Inachus

3000 zonen
& dochters

Io

Pleiaden
Dryope of
Merope of Aero

Maia

Dionysus

Heracles

Legende
Lijnen:
Geboren uit één
ouder of tweede
ouder onbekend:
Geboren uit
twee ouders:
Relatie/huwelijk:
Olympische god

Ares

Hebe

Hephaestus

Persephone

Tyche

Athena

Ephaphus

Rhodos

Aphrodite

Peitho

Apollo

Eunomia

Artemis

Herma
phroditus

Asterope

Calaeno

Electra

Alcyone

Taygete

Hermes

Abderus

Pan

Invulling kaders:
Vrouwelijk
Mannelijk
Onbekend
Omranding kaders:
Godheid of
belangrijke sterfelijke
Titaan
Monster
Andere

Genealogieën
Veel Griekse goden hebben conflicterende genealogieën. Aphrodite bijvoorbeeld is volgens sommige
bronnen geboren ‘uit het schuim van de zee’ in plaats van uit Zeus en Dione. Een ander voorbeeld is
Clymene, die aan zes verschillende ouders wordt gelinkt.
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do 10.12.15 / 19.00 / Stadsschouwburg
De Macht der Theaterlijke Dwaasheden /
Jan Fabre / Troubleyn
In 1984 betekende De Macht der Theater
lijke Dwaasheden voor Jan Fabre de
definitieve internationale doorbraak.
Bijna 30 jaar later reconstrueerde hij deze
4,5 uur durende voorstelling scène per
scène, met een jonge generatie performers.
De huidige tijdgeest waarin snelheid en
nieuwe media een centrale plaats bekleden,
maakt de voorstelling vandaag zo mogelijk
nog radicaler dan ze toen al was.

za 12.12.15 / 20.00 / Concertzaal
Tragédie / Olivier Dubois
In dit choreografisch gedicht voor achttien
dansers zet Olivier Dubois, het enfant
terrible van de Franse dans, negen mannen
en negen vrouwen naakt op het podium.
Het resultaat is een repetitieve, hypnotiserende uitputtingsslag die u als kijker niet
onberoerd kan laten.

za 13.02.16 / 20.00 / Concertzaal
EXTREMALISM / Ballet National
de Marseille & ICKamsterdam
– Emio Greco | PC
EXTREMALISM, een stuk voor dertig
dansers, elk met hun specifieke lichamelijkheid en ervaring in ballet en hedendaagse
dansvormen. Dertig lichamen, dertig keer
opstand, dertig reflecties op vandaag.
Wat doet een lichaam in een extreme
situatie? En hoe overleeft het juist in minimale omstandigheden? Kortom,
hoe reageert een lichaam op crisis?

do 31.03.16 / 20.00 / Concertzaal
D’après une histoire vraie /
Christian Rizzo / L’Association Fragile
Een herinnering aan een groep volks
dansende mannen inspireerde de Fransman Christian Rizzo tot het maken van
D’après une histoire vraie. Acht mannen
met baarden combineren eigentijdse
dans met populaire mediterrane dans,
opgezweept door livedrummers.
Een ontroerende voorstelling over
mannenvriendschap, samenzijn, het leven
vieren, onderlinge loyaliteit, stoerheid
en kwetsbaarheid.
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