PERSBERICHT
20 jaar SKaGeN presenteert:
TODAY I KILL YOU (première)
Jong, aanstormend talent Bjarne Devolder en SKaGeN-lid Clara van den Broek leerden elkaar kennen aan het
Conservatorium van Antwerpen: Devolder was er student en van den Broek is er opleidingshoofd. Bjarne nodigde
Clara uit om samen een dialoog te creëren. SKaGeN nodigde Bjarne op haar beurt uit om deel uit te maken van
het collectief.
Beide makers vinden elkaar in een affiniteit met de moeder-zoon-relatie. TODAY I KILL YOU vertelt een universeel
verhaal over de complexiteit van die relatie: de liefde, de erotiek, de woede, het zich willen verwijderen, het
nooit van elkaar los geraken, het elkaar nodig hebben, de fantasmes die de relatie rijk is, de projecties, de taboes,
het ongezegde, het teveel aan woorden, de zelfhaat en het narcisme.
De voorstelling speelt zich niet af in de beslotenheid van een theater, maar op een parking, op straat of in een
loods. Moeder en zoon zijn op weg met de auto. Ze raken in discussie met elkaar. Ze houden halt om het uit te
praten. Dat uitpraten duurt de voorstelling lang, in en uit de auto. Niet wetend waar beginnen, waar naartoe,
waarheen terug te keren. Tot ze ergens geraken. De toeschouwer is daarvan getuige.
De maatregelen rond de indijking van Covid-19 geeft deze voorstelling een extra dimensie. De sociale distantie
die ook het publiek moet aanhouden, geeft het gevoel van isolatie weer dat zoon en moeder ook ervaren. Elke
toeschouwer zit alleen op een stoel en krijgt een (ontsmette) hoofdtelefoon. De vorm individualiseert de
ervaring en je hebt het gevoel dat de personages in je hoofd zitten.
PREMIERE: 28 oktober 2020 tem 31 oktober 2020. / Locatie premièrereeks: DE BLIKFABRIEK, Krugerstraat 232,
2660 Antwerpen. / Op tournee in 2020, 2021 & 2022.
Wenst u een perskaartje? Mail naar Ilja@villanella.be of naar korneel@skagen.be
SKaGeN stelt een uitgebreide persmap ter beschikking. Daarin vindt u, naast tekstfragmenten ook een
rechtenvrij dramaturgisch interview, afgenomen door Mw Chantal Pattyn. De persmap en persfoto’s kunt u
downloaden via https://skagen.be/nl/voorstellingen/today-i-kill-you#archive

CREDITS
CONCEPT: Bjarne Devolder / TEKST, SPEL, EN REGIE: Bjarne Devolder en Clara van den Broek / COACHING:
Valentijn Dhaenens en Lucas Smolders / BEWEGINGSADVIES: Karel Tuytschaever / TECHNIEK & VORM: Jeroen
Wuyts & Eric Engels / PRODUCTIE: Delphine Lippens / ZAKELIJKE LEIDING EN COÖRDINATIE: Korneel Hamers /
ISM: DeStudio & De Blikfabriek, Hoboken / MET STEUN VAN: De Vlaamse Gemeenschap

