Ready, set, go!
Psssst... weet je het al? Elke dag brengen wij, de jongeren van JongDOEK, de festivalkrant uit over de
must-knows van het Landjuweelfestival 2018. Zo ben je telkens op de hoogte wat er op en achter het
podium gebeurt. Want het Landjuweelfestival is zo veel meer dan enkel ‘een paar voorstellingen’.
De jongerenacteurs volgen dagelijks workshops, doen eens een stadspel of bezoeken
de voorstelling van Tim Burton, maar daar kan je meer over lezen op de achterkant
van dit krantje. Wil nog meer behind the scenes? Volg ons dan op Instagram,
Facebook, Youtube of gewoon op onze website.
Gisteren werd het congres ‘AGE on stAGE’
afgerond met de voorstelling ‘BALVOORAL!’, dit
was eveneens de opening voor het Landjuweelfestival 2018. Op de achterkant kom je meer te
weten over de voorstelling.
Wat is “het Landjuweelfestival” nu eigenlijk?
afgelopen jaar bezochten landjuweelselecteurs net
geen 70 producties, waarvan 11 de longlist haalden
en 6 vertoond worden de komende dagen. Of deze 6
nu echt de allerbeste voorstellingen van 2018 waren,
mag je zelf komen beoordelen. En als je een van
onze redacteurs tegenkomt, mag je altijd je mening
komen delen en wie weet lees je die in het volgende
krantje.
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Komt dat zien
van Gent naar Genk

België een Sprookje –
Carrosserie Mortier
(Gent) 15u – Grote
zaal
Een bevreemdende en
soms gruwelijke
whodunit die je bij je
nekvel grijpt en je
verbijsterd achterlaat te
midden van een
moerassig woud

Cloaca – De Waanzin
(Gent) 20u15 – Kleine
zaal
‘Cloaca’ is een verhaal
over mannen. Vier
mannen met een
midlifecrisis.
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Het Landjuwat ?
Acteurs met verschillende accenten, achtergronden en persoonlijkheden door
elkaar, dagelijkse fantastische theatervoorstellingen en het logo van
OPENDOEK dat regelmatig terugkeert… Jawel, het Landjuweelfestival is
terug begonnen!
Ontmoeting, ontwikkeling en bergen plezier, dat is waarvoor het theaterkamp staat.
Vroeger ging dit kamp steeds in Gent door, maar drie jaar geleden werd het concept
veranderd en reist het festival elk jaar naar een andere stad. Aangezien jullie hier
vandaag in Genk staan, weten jullie waarschijnlijk wel al dat het dit jaar in
provincie Limburg te doen is. Hier in Genk is er een bruisend programma voor ons
jong theatergeweld ineen gebokst. Ze verblijven in Holiday Suites HouthalenHelchteren, krijgen workshops in Stadhuis Genk en voor het avondmaal, de
theatervoorstellingen, toonmomenten en de Landjuweelparty kan je ze terugvinden
in Cultuurcentrum C-Mine.
Met andere woorden: geen enkele plek in Genk is nog veilig!

Michiel, Elena en Elena
© Lennerd Carrein

QUOTE VAN DE DAG
“Vanaf 50 jaar word je alsmaar gelukkiger”
Cretien Van Campen – AGE on stAGE

GISTEREN OP HET LANDJUWEELFESTIVAL: BALVOORAL!
Never to old to dance
Meer dan een paar stoelen, wat lusters en een goeie dosis lef heb je niet nodig om senioren en medioren een straffe
dansvoorstelling te laten spelen. Sinds februari werken deze actieve ouderen samen met choreografe Andreia Rodrigues
en Karolien Verlinden van Tuning People.
Genoten hebben we van deze poëtische ontmoetingen op scène. De bewegingen ontstaan vanuit verschillende
dansgenres. Een rijdend duet sluit naadloos aan op een Pools liefdeslied en enkele mannen verleiden de senior ladies.
De woordloze dansers hebben niets meer nodig dan hun lichaam voor een schitterend BALVOORAL!. Het
enthousiasme op scène zorgt voor een energieke uitstraling van de voorstelling.
De voorstelling bewijst, net als het afgelopen congres, dat het nooit te laat is om je (creatieve) dromen te volgen en dat
een danser niet per definitie tussen de 20 en 35 moet zijn. De achterklap maakt de balans op van het fijne werkproces;
een onnoemelijk fijne podiumervaring met af en toe een ouderdomskwaaltje. 55-plussers die een hippe dansvoorstelling
spelen, doe jij het hen na?
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