STEFAAN VAN BRABANDT (Gent, 1979) is (toneel)schrijver, acteur, singer-songwriter én filosoof. Dat maakt hem tot dé man om ons een spiegel
voor te houden. In zijn stukkenreeks rond de grote wijsgeren vloeien
heden, verleden en toekomst samen. Theater dat uitnodigt tot denken.
Geschreven in taal die ons lijkt toe te zingen. Bij Het Zuidelijk Toneel maakt
Stefaan na zijn eerste drie succesvolle filosofenmonologen Socrates, Marx
en Spinoza nu een dialoog tussen Sartre & de Beauvoir

Meer, meer meer!
Op zoek naar een actuele speellijst, bewegend beeld of meer informatie over Sartre
& de Beauvoir, Het Zuidelijk Toneel of één van de andere producties waarmee we
dit jaar touren? Check onze website of scan!

Nog meer leuks
Het Zuidelijk Toneel
What Ever Happened to Mr. Pete?
Een gloednieuwe Moeremans & Robbrecht. 1 zaal, 2 groepen, strikt
gescheiden van elkaar. Zie jij wat ik zie? Kijken wij naar hetzelfde?
En is dat nodig om het hele verhaal te zien?
Het Zuidelijk Toneel, Firma Ducks
Nacht in…
Regisseur Liliane Brakema vertrekt dit keer niet vanuit bestaand repertoire,
maar vanuit het thema ‘ontmoeten’. Speciaal voor deze voorstelling selecteerden we drie spelers uit elke speelstad. Samen met professionele acteurs
en een muzikant spelen ze deze ontroerende en grappige voorstelling.
Het Zuidelijk Toneel, The Black Archives, Top Notch & De Correspondent
Verzwegen Geschiedenis
Een noodzakelijke bijles wereldgeschiedenis verpakt in een bijzondere
avond vol verhalen, spoken word en muziek. Over die cruciale
episodes uit de Nederlandse geschiedenis waar je niets over leerde op
school.
Credits
Spel: Sien Eggers & Frank Focketyn | Tekst & Regie: Stefaan Van Brabandt
Dramaturgie: Wannes Gyselinck | Artistiek advies: Piet Menu, Petra Van Brabandt,
Peter Van den Eede | Kostuumontwerp: Ilse Vermeulen | Techniek: Dimitri Devos
Productie: Diane du Pont, Lena van de Ven (stage)
Lied: ‘om niet alleen te zijn’, gezongen door Naïma Joris, vrije vertaling door Stefaan Van Brabandt
van ‘pour ne pas vivre seul’ (Daniel Faure/Jacques Luent)
Met de steun van Literatuur Vlaanderen
Sartre & de Beauvoir is een coproductie van Het Zuidelijk Toneel,
De Verwondering en Arenberg Antwerpen

