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Persbericht

De man die over de draad kwam / Compagnie
Lodewijk/Louis
OVER DE VOORSTELLING
‘Der wahre Weg geht über ein Seil.’
Met ‘De Man die over de Draad kwam’ maakt Compagnie
Lodewijk/Louis samen met Gerry De Mol, componist en multiinstrumentalist, een Muzikale Theatervoorstelling over de
‘Doodendraad’.
In het begin van de 20e eeuw viert de welvaart in Europa
hoogtij. De gevolgen van de industrialisatie en de rijkdommen
uit gekolonialiseerde landen maken het onmogelijke mogelijk.
De tewerkstelling boomt, spoorwegen worden aangelegd, hybride
auto’s rijden door de nieuw aangelegde stadskernen en
elektrische trams verbinden verschillende delen van de
grootstad met elkaar. Alles wijst erop dat niets de
vooruitgang nog zal kunnen tegenhouden. Maar in 1914 breekt de
Eerste Wereldoorlog uit. In geen tijd wordt België onder de
voet gelopen en komt de vooruitgang met een schok tot
stilstand.
Binnen dit kader tracht een ‘familie met ambitie’ op koers te
blijven. De uitbouw van hun familiebedrijfje was in volle
bloei en kent door de Duitse bezetting een lichte terugval.
Maar ze zijn niet van plan om hun toekomst danig door de
omstandigheden te laten bepalen. Ze leggen een toonbeeld van
mentale
flexibiliteit
aan
de
dag
en
herwerken
hun
ontwikkelingsplan.
Hun locatie, dichtbij de Nederlandse grens, biedt plots tal
van nieuwe mogelijkheden. De bezetter heeft er een hek gezet,
geladen met 2000 Volt, dat heel de grens, van het Zwin tot in
Aken, afsluit.
Plots stromen de klanten er in bosjes toe, vluchtelingen die
op een veilige manier de overtocht willen maken en in onderdak
en voedsel voorzien moeten worden. Plots krijgt de familie ook
toegang tot elektriciteit, een bijzondere opportuniteit
voor
het onderzoek van één van de zussen. Zij heeft zichzelf de
voorbije jaren tot plastische chirurg ontwikkeld in functie
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van hun toekomstplannen en kan haar methodes
uitbouwen. Niets staat het succes nog in de weg.

nu

grondig

Tot de dag waarop de komst van een koorddanser over de draad
het einde van de oorlog aankondigt. De koorddanser legt de
bezetter met zijn evenwichtskunsten het zwijgen op en verwerft
in no time een heldenstatus. Er is één probleem: voor de
familie zijn de voorbije oorlogsjaren niet enkel kommer en
kwel geweest. Willen ze al dit opgeven voor de symbolische
daad van een idealistische gek?

OVER COMPAGNIE LODEWIJK/LOUIS

Compagnie Lodewijk/Louis maakt dit jaar 10 jaar theater.
Voorstellingen die ze zelf schrijven over kleine mensen binnen
een grote, meedogenloze wereld en hun verlangen naar liefde,
aandacht en succes. Voorstellingen waarbij ze graag het
herkenbaar menselijk gedrag uitvergroten zodat zowel het
absurd komische als de grimmige schaduwzijde ervan aan het
licht komen. Hun voorstellingen balanceren hierdoor tussen
komedie en thriller.
Info: www.compagnielodewijklouis.org

OVER

DE SAMENWERKING MET GERRY DE MOL

Gerry De Mol en Compagnie Lodewijk/Louis volgen elkaars werk
al een vijftien-tal jaren. Yves en Gerrie werkten twee jaar
geleden al een eerste keer samen bij een muziekproject rond de
Eerste Wereldoorlog, Hoorlog Hoorlog, dat aan de hand van
muziek uit die tijd en nieuw gecomponeerde muziek een beeld
schetste van soldaten achter de frontlinie en de vrouwen die
thuis achterbleven.
In
‘De
Man
die
over
de
Draad
kwam’
zet
Compagnie
Lodewijk/Louis met hun typische verbeelding en stijl voor het
eerst de stap naar muziektheater. Ze zijn ervan overtuigd dat
hun bevreemdend universum nog scherper vorm kan krijgen in
combinatie met de composities van Gerry De Mol.
De partituur, de tekst en de muzikanten gaan met elkaar op de
loop. De acteurs worden meegesleept in een muziekuniversum en
vice
versa.
Een
messiaanse
contratenor
verleidt
een
smartlappenzangeres,
disruptieve
raps
en
strijdliederen
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snijden door en groeien uit het spel. De combinatie tussen de
typische Compagnie Lodewijk/Louis verhaal- en speelstijl en de
muziek van Gerry De Mol leidt tot een eclectisch geheel dat
ook wonderwel in elkaar past.

OVER DE SPELERS EN DE MUZIKANTEN
YVES DE PAUW
Studeerde af aan de toneelafdeling van het RITS in 2001.
Werkte als acteur mee aan producties van onder andere
Dito’Dito en KVS (Litanie), Het Toneelhuis (Cirque Danton Jan Decorte) en theater Onderhetvel (Kamer en de Man,
Hebben/Zijn, IJDELE DAGEN). Hij maakte daarbuiten een aantal
eigen voorstellingen waaronder Sluis (Willy Thomas) en Gij
(Raven Ruëll) en maakte, samen met Herwig De Weerdt, twee
voorstellingen met jeugddélinquenten bij theater Malpertuis
(Tegentjok en Hangaar) Voorts is hij geregeld actief in andere
sociaal-culturele producties. (GILGAMESJ bijgewerkt - 2009
GENK; GUSTA - 2010 Aalst; compagnie A!RBALL – 2011 tot nu in
cc Luchtbal ANTWERPEN; MIDZOMER in JAKARTA – een toneelproject
voor de Nederlandse Taalunie in Indonesië)
Met Compagnie Lodewijk/Louis, die hij samen met Iris Van
Cauwenberghe oprichtte,
maakte hij in 2006 Voorbij de
Liefde in 2007 my FLESH-MY blood, in 2009 CAMPING VAUCLUSE in
2010 THUIS en AGATHA en in 2011 LES petits et vulgaires
PLAISIRS, in 2014 MIND YOUR STEP en ORPHEUS, dat in mei 2015
in de CC DE KERN in WILRIJK in première ging.
Hij schrijft theaterteksten voor voorstellingen die zowel
binnen als buiten Compagnie Lodewijk/Louis gemaakt worden. Met
De Aft, schreef en regisseerde hij een voorstelling die het
Landjuweel won in Vlaanderen, de Arend Hauerprijs in Nederland
en die in 2006 speelde in op het Theaterfestival in De Singel.
Dit stuk werd vertaald in het Fries als 1275 dagen en in het
Engels als The Canker. In 2013 schreef en regisseerde hij WILD
VLEES als afsluiter van het Boonjaar in Aalst. Deze
voorstelling speelde in het NTG in Gent in het kader van het
Landjuweelfestival.
IRIS VAN CAUWENBERGHE
Na een master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen en
een master in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen
en de KUL, volgde Iris Van Cauwenbergh een theateropleiding
aan het RITS in Brussel. In 2003 studeerde ze af als meester
in de dramatische kunsten, optie toneel. Tijdens en na haar
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opleiding speelde ze als actrice mee in voorstellingen van
Dito’Dito (Wanted for Love only), Het Toneelhuis (Cirque
Danton), de KVS (Meiskes en Jongens, Blinde Liefde, Biederman
en Gregoria) en Tristero (Abigail’s Party, Iemand van Ons,
Play with Repeats, LIVING). Ze was te zien in Het uur waarop
we niets van elkaar wisten van Peter Handke in een regie van
Ruud Gielens in het Kaaitheater en in Double bill en 24 lies
in a second van Jan Geers bij Villanella.
In
2006
sticht
ze
samen
met
Yves
De
Pauw Compagnie
Lodewijk/Louis waarmee ze ondertussen hun achtste voorstelling
maakt.

HANNE TORFS
Hanne stuurde in 2013 af met grootste onderscheiding op het
Koninklijk Conservatorium in Antwerpen in de afstudeerrichting
kleinkunst. Hiervoor was Hanne een erasmusstudent op de
rockacademie in Tilburg, Nederland.
Hanne heeft de creatieve en zakelijke leiding over Symfonie
Schnitzel. Een gezelschap dat ze in 2015 samen met Laura de
Vries oprichtte.
Hanne speelt sedert 2015 mee in Compagnie Lodewijk/Louis. Hun
eerste samenwerking was te zien in Orpheus.
Muzikaal is Hanne Torfs gekend als toetsenist en backing
vocals bij School is Cool en heeft ze de zakelijke en
creatieve leiding over Nunki.

LORENZA GOOS
Lorenza Goos studeerde af op Studio Herman Teirlinck in de
richting Toneel. Lorenza schitterde in de films Kid en Home
van Fien Troch.
Op de planken schitterde ze in een regie van Stany Crets voor
NTGent Drama’s uit het courante leven. Voor het Toneelhuis
speelde Lorenza mee in ondermeer Asem, L.King of Pain, Het
kouwe kind en Dood van een handelsreizger. Allemaal in regie
van Luk Perceval. Bij Tristero was Lorenza te zien in
Abigail’s Party, Living play without words en The Search
Project. Raven Ruell koos haar in Platonov: Tsjechov, in
opdracht van Antigone. En ze werkte samen met Iris Van
Cauwenbergh en Yves De Pauw in de Compagnie Lodewijk/Louis
productie Les Petits et vulgaires plaisirs.
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EMMA DE SAEDELEIR
Emma is student DRAMA aan LUCA School of Arts.
Ze leerde de smaak te pakken als kindsterretje in talloze
producties en workshops van de Kopergietery en speelde her en
der een een gastrolletje in TV series zoals Witse.
GERRY DE MOL
Gerry De Mol studeerde af als socioloog, en brengt dat in de
praktijk
op
heel
diverse
podia.
Je
vond
hem
op
wereldmuziekpodia met de grensdoorbrekende groep Oblomow
(alles tussen Bach en Will Tura). Hij schrijft zijn eigen
Nederlandstalige repertoire (onder andere met Eva De Roovere
gebracht in Kleine Blote Liedjes) en maakte muziek voor tal
van projecten.
Zijn
projecten
waren
zeer
divers
van
vrouwenliederen
(Ladiesnight) over een samenwerking met Benjamin Barber in het
Kaaitheater (Amongst Ourselves We Rarely Speak), een hommage
aan Younouss Diallo, een fadoproject op teksten van Fernando
Pessoa en Herman De Coninck (Het Lied Der Rusteloosheid met
Pedro Moutinho) of een project met migrantenmuzikanten over
migratie (Sporen, 2001).
Zijn stijlkennis gaat van oude Bleus en Frans Chanson en fado
over Armeense, Senegalese en Ethiopische muziek naar Bach en
Jazz, van zijn eigen liederen naar een Standardsduo met
accordionist Philippe Thuriot. Voor theater schreef hij muziek
bij voorstellingen van Pat Donnez, Michael Decock (Febar) en
Younouss Diallo, hij schreef en speelde soundtracks voor de
digitale artistieke games van Tale of Tales, werkte op het
podium samen met Koenraad Tinel, Claire Chevallier, Sonya
Sanchez, Koen Broos, Sam Vloemans, Chris Joris en vele vele
anderen. Hij schreef zelf de theatervoorstellingen Struisvis,
Potvogel (met actrice Muriel Bats), Over Het Water en
Hoorlog!! Hoorlog !! en enkele boeken (Het Draagbare Paradijs,
De Houdbaarheid van Duurzaamheid, HiHelloHalloHoi).

PIETER DE PRAETERE
Pieter De Praetere (°1986) zingt vanaf zijn tiende. In die
periode volgde hij ook zang en stemvorming bij Pascal De
Vreese in Ronse, waar zijn falsetstem verder ontwikkeld werd.
Tegelijkertijd ontdekte hij de liefde voor barokmuziek. Op
zijn zestiende ging Pieter van Ronse naar Antwerpen om bij de
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contratenor Steve Dugardin les te volgen.
In 2009 beëindigde Pieter zijn studies Literatuurwetenschappen
aan de Universiteit Gent. Sindsdien is hij vaak te horen als
solist in het Vlaamse muzieklandschap, o.a. als vaste waarde
bij de Kortrijkse Bachvereniging. Hij vertolkte solistenrollen
in het Weihnachtsoratorium, Magnificat, solocantate Vergnügte
Ruh en tientallen andere cantates en motetten. Als solist
werkte Pieter al samen met o.a. Theater Transparant, Il
Fondamento, Patrick Peire, Wim Hendricx, Wim Verdonck,
Diederik Glorieux, Belgian Brass…
In 2015 – 2016 was Pieter naast Hilde Coppé, Vincent Lesage en
Kris Belligh te horen als solist in The Messiah (Händel) met
The New Baroque Times in Kortrijk, Roeselaere en Schilde. Ook
werkte hij aan de hedendaagse productie Pastures of the
Foodture in het Kaaitheater met Lode Verdampt, Gerry De Mol en
Lieve Van Lancker.
De huidige stempedagoge van Pieter is Lena Lootens, docente
aan het Koninklijk Conservatorium Brussel.

DIDIER FRANCOIS
De Belgische violist en Nyckelharpa speler Didier François is
een man die van ontmoetingen houdt. Over het geheel van zijn
zeven
albums
uit
zijn
discografie,
vindt
men,
onder
andere, Renaud
Garcia-Fons
(contrabas),
de
Zweedse
zangeres Ulrika
Boden,
Lévon
Minassian
(doudouk
speller
van Peter Gabriel) en de draailierspeler Gilles Chabenat met
wie hij een dubbel-cd opneemt samen met de Franse zanger
Gabriel Yacoub. Met de Italiaanse nyckelharpaspeler Marco
Ambrosini nam hij de 44 vioolduo’s van Bartòk op (herwerkt
voor de nyckelhrapa).
Bovendien kruiste zijn pad die van Stéphane Grappelli, Michael
Riessler (Duitse saxofonist en componist) en hij was ook
solist bij de life vertoning van de “Lord of the rings”
gecomponeerd door de Amerikaanse filmcomponist Howard Shore.
Met de Franse film componist Armand Amar werkt hij samen aan
de
filmen
ballet
muziek
voor
regiseurs
als CostaGavras (voor de films Amen en Le Couperet), Yann ArthusBertrand (voor de documentaire La terre vue du ciel) en AnneMarie Porras (voor het ballet Parole d’anges).
Didier François houdt er ook van zijn werk te associëren met
zangstemmen
zoals
die
van Neeka,
Tom
Theuns, Patrick
Riguelle en dit voor specifieke projecten. Hij was gedurende
tien jaren mee verantwoordelijk voor de muzikale leiding
binnen het Brussels theater ensemble Leporello. Sinds kort
speelt hij ook in de Elias Nardis ensemble. Een Italiaanse
groep die oude Ottomaanse muziek herwerkt in eigentijdse
composities (oud, percussie, bas en nyckelharpa). Men kan nu
in het werk van Didier François, dankzij de helderheid van de
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klank, gemengd met de resonantie van de sympathiesnaren, de
rijkheid van de toetsen beluisteren in Bach, Ysaïe, Satie,
maar ook in vele van zijn eigen composities waarvan velen
gebaseerd op thema’s uit het traditionele patrimonium. Verder
geeft Didier François ook les in Duitsland, Italië en Zweden.

PROMOTEKST DE MAN DIE OVER DE DRAAD KWAM ``
(Lang)
Juicht ende Jubelt!
Compagnie Lodewijk/Louis maakt dit jaar 10 jaar theater.
Voorstellingen die ze zelf schrijven over kleine mensen binnen
een grote, meedogenloze wereld en hun verlangen naar liefde,
aandacht
en
succes.
Voorstellingen waarbij ze graag het herkenbaar menselijk
gedrag uitvergroten zodat zowel het absurd komische als de
grimmige
schaduwzijde
ervan
aan
het
licht
komen.
Hun voorstellingen balanceren hierdoor tussen komedie en
thriller.
Wouter Hillaert beschreef het als een wereld tussen Monty
Python en Michael Haneke.
Met ‘De Man die over de Draad kwam’ maken ze samen met Gerry
De Mol, componist en multi-instrumentalist, een Muzikale
Theatervoorstelling over de ‘Doodendraad’.
In het begin van de 20e eeuw viert de welvaart in Europa
hoogtij. De gevolgen van de industrialisatie en de rijkdommen
uit gekolonialiseerde landen, maken het onmogelijke mogelijk.
De tewerkstelling boomt, spoorwegen worden aangelegd, hybride
auto’s rijden door de nieuw aangelegde stadskernen en
elektrische trams verbinden verschillende delen van de
grootstad met elkaar. Alles wijst erop dat niets de
vooruitgang
nog
zal
kunnen
tegenhouden.
Maar in 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. In geen tijd
wordt België onder de voet gelopen en komt de vooruitgang met
een schok tot stilstand.
Binnen dit kader tracht een ‘familie met ambitie’ op koers te
blijven. De uitbouw van hun familiebedrijfje was in volle
bloei en kent door de Duitse bezetting een lichte terugval.
Maar ze zijn niet van plan om hun toekomst danig door de
omstandigheden te laten bepalen. Ze leggen een toonbeeld van
mentale
flexibiliteit
aan
de
dag
en
herwerken
hun
ontwikkelingsplan.
Hun locatie, dichtbij de Nederlandse grens, biedt plots tal
van nieuwe mogelijkheden. De bezetter heeft er een hek
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weggezet, geladen met 2000 Volt, die heel de grens, van het
Zwin tot in Aken, afsluit.
Plots stromen de klanten er in bosjes toe, vluchtelingen die
op een veilige manier de overtocht willen maken en in onderdak
en voedsel voorzien moeten worden. Plots krijgt de familie ook
toegang tot elektriciteit, wat een grote heil is voor het
onderzoek van één van de zussen. Zij heeft zichzelf de
voorbije jaren tot plastische chirurg ontwikkeld in functie
van hun toekomstplannen en kan haar methodes nu grondig
uitbouwen.
Niets
staat
het
succes
nog
in
de
weg.
Tot de dag waarop de komst van een koorddanser het einde van
de oorlog aankondigt.

PROMOTEKST DE MAN DIE OVER DE DRAAD KWAM ``
(kort)
Aan het einde van de oorlog gonst er opwindend nieuws doorheen
het grensdorp. Er is een koorddanser onderweg van Knokke naar
Maasmechelen. Niet over een strakgespannen staalkabel, maar
over
de
'Doodendraad',
een
met
elektriciteit
geladen
prikkeldraad die de grens met Nederland afsluit.
Dit nieuws geeft de inwoners hoop. De koorddanser legt de
bezetter met zijn evenwichtskunsten het zwijgen op en verwerft
in no time een heldenstatus. Er is één probleem: voor de
meesten uit het dorp zijn de voorbije oorlogsjaren niet enkel
kommer en kwel geweest. Willen ze al dit opgeven voor de
symbolische daad van een idealistische gek?
‘De Man die over de Draad kwam’ is muziektheater dat niet
alleen over het eerste Ijzeren Gordijn uit de Europese
geschiedenis vertelt, maar evenzeer over de mensen die vandaag
in de hoek gedreven worden aan de afgesloten grenzen. Rauwe
realiteit, doorspekt met de typische absurde humor van
Compagnie Lodewijk/Louis. Dit gecombineerd met de muziek van
Gerry De Mol maken van de harde grensverhalen uit de Eerste
Wereldoorlog
een
magisch-realistische
vertelling
die
de
geschiedenis overstijgt.
Omdat de gruwelijkste situatie altijd een poëzie herbergt.
Omdat de droevigste gebeurtenis nood heeft aan een bulderlach.
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CREDITS
TEKST : Compagnie Lodewijk/Louis en Gerry De Mol
MUZIEK : Gerry De Mol
SPEL : Iris Van Cauwenbergh, Yves De Pauw, Lorenza Goos, Hanne
Torfs, Emma De Saedeleir.
MUZIKANTEN : Gerry De Mol, Didier François, Pieter De Praetere
COACHING : Jan van Dyck
SCENOGRAFIE : Tonio De Roover
TECHNIEK: Sibren Hanssens
MET DE STEUN VAN GoneWest (Provincie West-Vlaanderen),de
Vlaamse Gemeenschap, Cultuurcentrum Knokke-Heist en Cultureel
Centrum Lokeren

SPEELLIJST
Vr 30/09/16

Cultuurcentrum Knokke-Heist (première)

Do 13/10/16

De Werf, Aalst

Za 22/10/16

Cultureel Centrum Lokeren

Do 27/10/16

CC de Werft, Geel

Do 10/11/16

CC De Kern,Wilrijk

Vr 11/11/16

CC Brasschaat

Za 26/11/16

CC De Woeker, Oudenaarde

Za 6/05/17

OC Ermenrike, Kieldrecht

PERSFOTO’S EN CONTACT
Info : www.compagnielodewijklouis.org
Contact : info@compagnielodewijklouis.org
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