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1. Compagnie Lodewijk/Louis 

 

Iris Van Cauwenbergh en Yves De Pauw leren elkaar kennen in 
2002 tijdens de voorstelling Cirque Danton van Jan Decorte. Ze 
slaan de handen in elkaar en maken datzelfde jaar, samen met 
Sara Vanderieck, de performance MOSKOU naar DRIE ZUSTERS van 
Anton Tsjechov. De voorstelling wordt gelijk geselecteerd voor 
het ‘10 Jaar Bronks’ festival en speelt in het Brusselse 
Kaaitheater. 
 
In 2006 richten ze samen Compagnie Lodewijk/Louis op en maken 
een eerste grote zaalvoorstelling VOORBIJ DE LIEFDE. Het stuk 
kenmerkt hun latere oeuvre. De Morgen schrijft: “VOORBIJ DE 
LIEFDE is het absurdisme van Ionesco gepaard aan het 
bevreemdend alledaagse bij Martin Crimp”. Sindsdien maakt 
Compagnie Lodewijk/Louis elk jaar een voorstelling, telkens 
met andere acteurs en telkens met een behoorlijke weerklank in 
de pers. Sinds het maakproces van LES petits et vulgaires 
PLAISIRS was het onvermijdelijk de klik met actrice, coach en 
theatermaakster Gert Portael om te zetten in een uitbreiding 
van het gezelschap. 
 
Iris Van Cauwenbergh, Yves De Pauw en Gert Portael delen 
eenzelfde gevoeligheid voor het kleine in de maatschappij. 
Grote wereldthema's inspireren hen bij het maken van hun eigen 
verhalen over een kleine mens in de immense wereld. 
  
In hun voorstellingen verplaatsen De Pauw, Van Cauwenbergh en 
Portael herkenbare en universele verhalen naar hun persoonlijk 
theatrale universum. Het is een leefwereld met een aparte 
logica die op het eerste zicht bevreemdend overkomt.  Toch 
bevatten de voorstellingen een eigen, diepere realiteit. 
Steeds blijft het herkenbare aanwezig, maar wordt deze bij 
momenten vertekend en geïntensiveerd, als in een 
stroomversnelling. Zintuiglijke waarnemingen beginnen soms los 
van elkaar te staan. Tijd lijkt bij momenten afwezig. Steeds 
kan de toeschouwer zich afvragen of hij naar een droom zit te 
kijken, of wat hij ziet werkelijk gebeurt. Zoals bij het 
ontwaken uit een droom blijf het vaak achter met een gevoel, 
in plaats van met een antwoord. 
  
Niet toevallig titelde een journalist een recensie over hun 
werk met “Tussen Monty Python en Haneke”. Een andere 
voorstelling werd beschreven als: “het absurdisme van Ionesco 
gepaard aan het bevreemdend alledaagse bij Martin Crimp.” 
 
Het doel van Compagnie Lodewijk/Louis is om theater te maken 
waarin de herkenbare, klassieke elementen aanwezig zijn, maar 
dan zo vertekend, dat ze opnieuw vlijmscherp aanvoelen. 
Ondanks de bevreemdende, brutale en soms perverse ondertoon 
schemert er doorheen elke voorstelling het grote universele 
verhaal van een mens op zoek naar liefde. 



2. Inhoud 

 

 O R P H E U S, het verhaal 
 
Het familiebedrijf ‘Firma velo Service de Backer en zoon’ 
wordt geleid door drie vrouwen: Irene, Claudia en Liesbeth. De 
enige man in hun leven is de oude Leo. Maar die is meer dood 
dan levend.  Ze beseffen dat ze een mannelijke opvolger nodig 
hebben om de toekomst van de winkel te verzekeren. Boven de 
deur hangt  nu eenmaal ‘de Backer en Zoon’, een geschreven wet 
die moet voortgezet worden. Ze beramen daarom een eigenzinnig 
plan. Voor dit plan hebben ze Terry nodig: Terry de danser. 
Maar Terry leidt aan geheugenverlies.  

ORPHEUS is een verhaal geschreven in aloude Compagnie 
Lodewijk/Louis-traditie. Het speelt zich af in een besloten 
gemeenschap en wordt bevolkt door figuren die handelen volgens 
hun eigenzinnige,  vreemde logica.  Net als de mythische 
Orpheus die de levenloze natuur kon begeesteren en tot 
verrukking brengen met zijn stem, hopen de drie dames dat 
Terry de danser met zijn gracieuze bewegingen voor de nodige 
bezieling zorgt om hun plan tot uitvoering te kunnen brengen. 

De vraag is alleen wie wie moet betoveren.  

 

 

O R P H E U S, van de Griekse Mythologie tot bij Compagnie 
Lodewijk/Louis 

 

In de Griekse mythologie zou Orpheus een zoon zijn van de muze 
Kalliope. Het epos, de zang, poëzie en dans zijn de zaak van 
de muzen. Deze zijn de dochters van Mnemosyne. 

Mnemosyne staat voor het herinneren, het in gedachten bewaren 
of gedenken. Door het steeds opnieuw vertellen van oude 
verhalen en het bezingen van de feiten en de gebeurtenissen 
worden deze aan de vergetelheid ontrukt en herinnerd.  

Maar paradoxaal aan dit uitgangspunt, is het eerste geschenk 
van Mnemosyne aan de mensheid, namelijk de vergetelheid. Net 
door het luisteren naar verhalen, het meegaan in gezang en 
dans, kan de mens zijn zorgen en verdriet, zijn angsten en 
conflicten vergeten en meegaan in een betovering en 
verrukking. 



Bovendien wordt met de verhalen de indruk gewekt dat de 
chaotische, wisselvallige en onverklaarbare realiteit een 
begin, samenhang en einde heeft. Hierdoor wordt het werk van 
de muzen een noodzaak binnen die samenleving.  

Vanuit dit idee creëert Compagnie Lodewijk/Louis hun eigen 
Orpheus, een danser die leidt aan geheugenverlies, het ultieme 
wapen tegen een grijze en harde realiteit waarin de familie De 
Backer  leeft. Hij en hij alleen kan, verlost van een eigen 
verleden, voor de grootst mogelijke vergetelheid en betovering 
zorgen. 

 
 

 



3. De medewerkers 
 
 

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 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 werkt hij momenteel aan de 
tekst van hun volgende productie, ORPHEUS, die in mei 2015 in 
de CC DE KERN in WILRIJK in première gaat. 
  
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.  
 

 

Iris Van Cauwenbergh 
 
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 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. 
Iris Van Cauwenbergh woont in Antwerpen en is moeder van twee 
zoontjes: Charlie Zorro en Ciro Léon Battista. 
 

 

Gert Portael 

	  

Gert Portael studeert in 1983 af aan de Studio Herman Teirlinck, 
instituut voor dramatische kunst. Ze debuteerde in het theater in 
1984 met haar opmerkelijke rol in  “De Getemde Feeks” W. 
Schakespeare in een regie van Dirk Tanghe. Ze werkte met regisseurs 
als Eric Devolder, Johan Dehollander, Arne Sierens “Soldaatfacteur 
en Rachel” en “Moeder en kind”, Alain Platel, Lies Pauwels in 
gezelschappen als het NTG, Arca, Victoria, Nieuwpoorttheater, 
Tristero, Eisbär en FC Bergman. 
Begin jaren 90 werd ze een vaste waarde bij Toneelgroep Ceremonia 
van Eric Devolder. 
In 1994 werd Gert genomineerd voor een Columbina voor haar rol in 
“Nora” van Ibsen in regie van Dirk Tanghe. 
Met Bart Meuleman en Herwig Ilegems maakte ze deel uit van “de 
smerige trilogie” van De Zweep. 
Ze speelde in films als “Hombres Complicados” en "Iedereen beroemd" 
van Dominique Deruddere (in 2000 genomineerd voor de Acadamy Awards) 
en “Koko Flanel”en "Daens" van Stijn Coninckx  (deze laatste 
genomineerd voor de Acadamy Awards in 1993). Vertolkte “De Moeder”  
in “La Maison du Canal” van Alain Berliner en vertolkte de hoofdrol 
in “Elektra”van Rudolf Mestdagh. 
Ze speelde tientallen gastrollen in televisieserie’s van o.a.: Hugo 
Mathijssen, Bart Peeters, Stijn Coninx, Tom Van Dijck& Tom Lenaerts, 
Herwig Illegems, Bart Meuleman, Hans Herbots, Frank Van Mechelen, 
Alain Berliner, Michel Henderickx, Nic Balthazar. 
Sinds 2003 is Portael een vaste waarde op de kleinkunstafdeling van 
het Herman Teirlinck instituut nu de Hogeschool AP Antwerp. Elk 
schooljaar doceert&coacht zij de studenten Kleinkunst in de 
makeropleiding. 
Bij Compagnie Lodewijk/Louis vervoegt ze sinds CAMPING VAUCLUSE de 
artistieke kern en werkt/speelt ze mee aan/in de voorstellingen. 
 

Hanne Torfs 
Hanne Torfs studeerde in 2013 als master af aan de 
kleinkunstafdeling van het conservatorium in Antwerpen. Vervolgens 



specialiseerde ze zich in de opleiding muziektherapie aan de 
Arteveldehogeschool te Gent. Sinds 2012 speelt ze als toetseniste 
bij de popgroep School is Cool. Hiernaast is ze ook de zangeres van 
haar eigen band Nunki waarvoor zij zelf alle muziek schrijft. Verder 
speelt Hanne dit jaar in de beeldende muziektheatervoorstelling ‘Ik 
zie ik zie wat jij niet ziet en het is’ van vzw Luxemburg. Momenteel 
schrijft ze tekst en muziek voor verschillende 
jeugdtheatervoorstellingen waarmee ze vanaf januari 2016 zal 
spelen.  
 
 
 
 

4. Credits 
 

 
Tekst: compagnie lodewijk/louis en Hanne Torfs 
Spel: Yves De Pauw, Iris Van Cauwenbergh, Gert Portael, Hanne 
Torfs 
Coach: Jan Geers 
Danscoach : Caroline D’Haese 
Productie: Compagnie Lodewijk/Louis i.s.m. cc De Kern Wilrijk 
 
 

 
5. Contact 

 
Voor interviews met de makers en voor gastkaartjes voor de 
premièrereeks kunt u terecht bij: 
 
 Yves De Pauw 
 yvesdepauw@hotmail.com 
 0486/91.45.63 
 
 of via de contactpagina op www.compagnielodewijklouis.be 
 
 

 


