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CREATIE IN ACTIE
 

Antigone heeft zich in het koor van  Patshiva Cie doen Antigone heeft zich in het koor van  Patshiva Cie doen 
gelden - via de tekst gelden - via de tekst La Lumière AntigoneLa Lumière Antigone van Henry  van Henry 

Bauchau - als een vrouwbeeld  waarin de spanning Bauchau - als een vrouwbeeld  waarin de spanning 
tussen politiek en privé, tussen transcendentie en tussen politiek en privé, tussen transcendentie en 
de wetten van de mens, tussen de krachten van de wetten van de mens, tussen de krachten van 

overdracht en opstand wordt samengebald tot een overdracht en opstand wordt samengebald tot een 
essentie.essentie.

Op uitnodiging van de Stad en Eurometropool Op uitnodiging van de Stad en Eurometropool 
Straatsburg verbleef Patshiva Cie er twee maal in Straatsburg verbleef Patshiva Cie er twee maal in 

residentie, in 2015 en in 2016. In samenwerking residentie, in 2015 en in 2016. In samenwerking 
met verschillende verenigingen is Patshiva Cie er op met verschillende verenigingen is Patshiva Cie er op 

uit getrokken in een gezongen omzwerving langs uit getrokken in een gezongen omzwerving langs 
openbare pleinen en in handelscentra, in samenzang openbare pleinen en in handelscentra, in samenzang 
met de bewoners van de Neuhof wijk en die van het met de bewoners van de Neuhof wijk en die van het 
Romakamp. Zo opende Patshiva Cie de mogelijkheid  Romakamp. Zo opende Patshiva Cie de mogelijkheid  
om samen iets tot stand te brengen, niet zozeer een om samen iets tot stand te brengen, niet zozeer een 

prestatie, maar eerder een gedeelde ervaring waarin prestatie, maar eerder een gedeelde ervaring waarin 
vertolkers en publiek zich niet langer van elkaar vertolkers en publiek zich niet langer van elkaar 

onderscheiden. In de film van Manuela de Tervarent  onderscheiden. In de film van Manuela de Tervarent  
« Patshiva sur les routes (Patshiva op pad) » is dit « Patshiva sur les routes (Patshiva op pad) » is dit 

avontuur vastgelegd.avontuur vastgelegd.

Het was de wens van Patshiva Cie en het Cultureel Het was de wens van Patshiva Cie en het Cultureel 
Centrum van Etterbeek Le Senghor om dit avontuur Centrum van Etterbeek Le Senghor om dit avontuur 

opnieuw te beleven in de ruimte van en het opnieuw te beleven in de ruimte van en het 
grondgebied rondom Le Senghor, maar de sociale grondgebied rondom Le Senghor, maar de sociale 

en sanitaire situatie heeft dit project hardhandig en sanitaire situatie heeft dit project hardhandig 
afgeremd. De vreemde tijden die we doormaken afgeremd. De vreemde tijden die we doormaken 

vragen om vernieuwing, om een diepgaande vragen om vernieuwing, om een diepgaande 
verandering van onze manier van denken, creëren en verandering van onze manier van denken, creëren en 

delen. De Kreet van de Antigonen zal weerklinken, delen. De Kreet van de Antigonen zal weerklinken, 
ongeacht de inspanning, gedreven door de kracht ongeacht de inspanning, gedreven door de kracht 

van een collectief dat « alternatieven droomt » en ze van een collectief dat « alternatieven droomt » en ze 
gestalte geeft,  in lichaam en stem.gestalte geeft,  in lichaam en stem.



EEN PARTICIPATIEVE 
POLYFONISCHE TOCHT
De Kreet van de Antigonen laat zich omschrijven als een horizontale 
opera waarin muziek - hoofdzakelijk koorzang - dans en toneel 
nauw met elkaar verbonden worden. Een opera waarin genres - 
chanson, jazz, pop, traditionals - en dimensies in elkaar overlopen: 
vertolkers en publiek zijn de acteurs en actrices van wat er op en 
rondom het toneel gebeurt. Iedereen kan deelnemen, met haar stem, 
zijn lichaam, hun aanwezigheid, onze meerstemmigheid stippelt de 
route uit van deze tocht. De tocht begint met de kreet van Antigone; 
Antigone, zij die « nee » zegt.

De muzikale compositie vertrekt van deze kreet, zoals Dorian 
Baste uitlegt: ‘De Partita voor 8 stemmen van Caroline Shaw is 
een van de inspiratiebronnen voor dit muziekstuk dat ademhaling, 
omgevingsgeluiden en teksten verweeft tot een vreemd ostinato. 
Met een kreet als uitgangspunt en een collectieve harmonie als 
aankomstlijn. Het is de bedoeling een contrasterend muzikaal 
parcours af te leggen dat van NEE naar JA varieert en dat uitmondt 
op een gevoel van rust en openheid.

EEN HORIZONTALE OPERA IN DRIE 
BEDRIJVEN
Het eerste bedrijf van de voorstelling bestaat voornamelijk uit 
klassieke traditionele liederen en het verhaal verloopt vooral visueel; 
de waarzegster leidt het publiek en de tragedie in.
Het tweede bedrijf is een parodie op de « spektakelmaatschappij 
» (Guy Debord) die de Miss Antigone « Universe » wedstrijd 
ensceneert, een satire op de politieke macht die Antigone tracht te 
veranderen in een vermakelijke figuur om de aandacht van haar af 
te leiden.
Het derde bedrijf vindt plaats na de dood van Antigone, zoals in het 
libretto van Bauchau. Een muzikaal thema rijst op uit de verweving 
van geschreven, gezongen en gedanste verkenningstochten en 
wordt vastgelegd door de pen van Roxane Lefebvre. Het heeft de 
vorm aangenomen van een motet in vier delen dat een boodschap 
aan het adres van de levenden uiteenzet, een muzikale reis vanuit 
de onderwereld, voor de komst van de laatste Dageraad.



CREDITS
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Creatie in samenwerking met het koor Patshiva Cie :

Anna Böhnke, Anne Diez, Annick Cornette, Aude Fontigny, Ayuto 
Akisanti, Aziza Ezzedgui, Camille Lanet, Caroline Leboutte, Céline 
De Vos, Chantal Heck, Cristina Conoci, Delphine Desmet, Dorothée 
Dassy, Dounia Depoorter, Elodie Poss, Fatou Traoré, Flora Soyez, 
Hélène Lacrosse, Joke Buts, Julie Denef, Katarina Bujackova, Lula 
Rabinovitch, Manuela De Tervarent, Margot Thévenin, Marie 
Verzwijvel, Marine Urbain, Martina Janikova, Mathilde Henkinbrant, 
Natalia Dufraisse, Nelliyú Gutiérrez Sanoja, Roxane Lefebvre, 
Stéfanie Van Leemput, Tina Smout, Valeria Garre Cesana, Valérie 
Cols, Violette Demey, Virginie Pierre 

Muzikant :                                    Dorian Baste

Acteur  :                                    Dirk Hendrickx

Teaser en videobeelden :    Manuela de Tervarent

Productie directie :  Cristelle  

Fatou Traoré
Dounia Depoorter
Charley Case
Dorian Baste
Philippe Baste
David Minjauw
Céline De Vos
Nelliyú Gutiérrez Sanoja, 
Roxane Lefebvre
Mathieu Buytaers



Voorlopige agenda

01/2022 15 - Studio Grez

02/2022 26 - Tortue à Plumes

03/2022 19 - Studio Grez

04/2022 9  - Studio Grez
  
05/2022 1 - Studio Grez 

06/2022    5 & 6 - Studio Grez  



LINKS
TEASER Patshiva Cie / Collectif LeCri, 
Le Cri des Antigones, janvier 2021 : 
https://vimeo.com/505639958

PATSHIVA CIE SUR LES ROUTES : 
https://vimeo.com/191704752

Site internet, Collectif Le Cri
https://www.collectiflecri.org

Site internet, Patshiva Cie : 
https://www.patshiva-cie.com/lecridesantigones

Page Facebook, Patshiva Cie : 
https://www.facebook.com/patshiva.cie/

Instagram, Patshiva Cie : 
https://www.instagram.com/patshiva_cie/?hl=fr

CONTACT
Collectif LeCri

collectiflecri@mailo.com 
lecridesantigones@gmail.com

https://vimeo.com/505639958
https://vimeo.com/191704752
https://www.patshiva-cie.com/lecridesantigones
https://www.facebook.com/patshiva.cie/
https://www.instagram.com/patshiva_cie/?hl=fr


1 x 2 x 3 ASBL
STUDIO GREZ

Arena
Asbl



Koor Patshiva opgericht 
door 

Dounia Depoorter

Juni 2011
Concert Drie-

vuldigheidskerk 
- Brussel

1 Juli
Pre-Première / Work in Progress
« Là où règne le chaos des 
Anges Fragment #1 »
Regie Fatou Traoré. 
Theatre Molière - Bruxelles

April-Juni 2013 : Tour-
née « Là où règne le chaos des 
Anges » - Brussel

5 april 
Cultureel Centrum La 

Marlagne « Là où règne 
le chaos des Anges » 

Fragment #1.2 - Namen

Juni
Slotstuk OFFestival - 
« Là où règne le chaos des 
Anges 
Fragment # 1.2 »
- Garage 29 - Brussel

30 novembre 
« Là où règne le chaos des 

Anges » NATIONALE PREMIERE  
- Théâtre 140 - Brussel

2007 - 2011

2012
Patshiva Cie 

2013

20 Meii 
Concert / Sint-

Bonifacius Kerk - Brussel

TIMELINE PATSHIVA CIE - COLLECTIF LECRI



2014

18-19-20-21 december
« It’s Now » 
Voorstelling geregisseerd door 
Fatou Traoré met de 3de jaars 
circus studenten van l’ESAC en 
Patshiva Cie - 
Hallen van Schaerbeek - 
Schaerbeek

26 oktober 
Honderd vrouwen 

100Uit 
« Cent femmes à 
100 à l’heure » - 13 december

« Christmas Concert » La 
Chapelle de Verre Ronquières

17 mei
Kunstenfestivaldesaards (Dirk 
Hendrikx)
Performance - Aardsongs Choral 
sung over the surface of water 
Passa Porta - Bruxelles

Juli
Pecha Kucha des Auteurs - SACD - 
Théâtre des Doms - Avignon20 september 

Pecha Kucha des Auteurs - 
SACD - Recyclart

Présentatie van de 
voorstelling « Là où règne 

le Chaos des Anges » - 
Brussel

Zinnema - Bruxelles 
30 september
« Là où règne le chaos des 
Anges » Palais voor Schone 
Kunsten - Bergen
https://youtu.be/NCIBv5LZxeY

2015

12 september
« Là où règne le chaos des Anges 
» Festival Les Tailleurs - Kerk 
Saint-Rémy - Les Ecaussinnes 

25 april
« Là où règne le chaos des 

Anges » Espace Senghor 
- Cultureel Centrum van 

Etterbeek- Brussel 

31 januari 
« Là où règne le chaos des 
Anges » La Ferme du 
Biereau - Louvain-La-Neuve

18 > 26 juli
Creatieresidentie  «Le Cri 
des Antigones» - Stad van 
Straatsburg- Neuhof woonwijk 
en Cultureel Centrum Django 
Reinhardt 
Fanfare

2015 : Deelname aan de 
tentoonstelling De Corpore van 
de kunstenaar Charley Case 
- Voormalig klooster van de 
Zwarte Zussen - Menen

https://youtu.be/NCIBv5LZxeY


2016

07 Februari
Vertoning van de documentaire

« Patshiva Cie sur les routes » 
van Manuela de 

Tervarent in het Cultureel 
Centrum Django Reinhardt - 

Straatsburg
https://vimeo.com/191704752

10 > 12 Juni 
Uit de Bol / Coup de Coeur 
Concert geregisseerd ddor 
Alain Platel met muzikale 

leiding van Fabrizio Cassol 
- KVS - Bruxelles

https://vimeo.com/303068100

Juli
Creatieresidentie 

« Le Cri des Antigones » Au 
coeur du Monde - Woonwijk 
Neuhof en Cultureel Centrum 

Django Reinhardt
Concert in het Festival de la 
Symphonie des Arts - Jardin 

des Deux Rives - Straatsburg

28 Februari / 6 Maart
GC De Kroon - Brussel 
De Groene Zaal - Gent
« Cent femmes à 100 à l’heure 
». Voorstelling geregisseerd 
door Wim Ipers.

December
«Fading Away» GRANDGEORGE 
Feat Patshiva Cie - Clip video Studio 
Dada - Brussel
https://youtu.be/6SvUh_Z9u60

Januari
SENYAWA featuring 
PATSHIVA Cie -
TOUR JANUARY 2018
Ancienne Belgique - Brussel
https://youtu.be/6SqBZNTr0Kw23 Juni 

CONCERT in het PARC MAXIMILIEN 
- Brussel

Juni 
Concert in de Koninklijke Kapel 
van de Protestantse Kerk - Brussel

2018

2017

12 oktober
Tentoonstelling « BienvenUE »  

- Universitair Museum van 
Leuven - Leuven 

https://vimeo.com/191704752 
https://vimeo.com/303068100
https://youtu.be/6SvUh_Z9u60
https://youtu.be/6SqBZNTr0Kw


Januari
SENYAWA featuring 
PATSHIVA Cie -
TOUR JANUARY 2018
Ancienne Belgique - Brussel
https://youtu.be/6SqBZNTr0Kw

10 November 
UN PRESENT POUR LES 
ANCÊTRES - 
Chapelle de Verre - Braine-
le-Comte

Patshiva Cie  
Collectif LeCri

Juin 21
GRANDGEORGE Feat. 

PATSHIVA CIE - FRANCOFO-
LIES DE SPA - Spa

5 Mei 
SINGING BOZAR
Bozar - Brussel

9 Februari
« Là où règne le chaos 
des Anges » - 
liefdadigheidsevenement 
UNITED STAGES  
Le 140 - Brussel

2019

25 September 
« Là où règne le 

chaos des Anges» 
| Le Senghor 

CULTUREEL 
CENTRUM VAN 

ETTERBEEK 
-Brussel

19 December
GRANDGEORGE Feat. PATSHIVA 
CIE - Ferme du Bierau - Louvain-
La-Neuve

10 November
KITTY CROWTHER, GERDA 
DENDOOVEN & PATSHIVA Cie - PIC-
TURE FESTIVAL - Brussel

2020

2021

Constructie van de vleugel-
Collectif LeCri  

Studio Thor - Brussel

Een productie van 
du Collectif LeCri, 
Patshiva Cie, 
Arena Asbl,
1x2x3 Asbl, 
Studio Grez

Teaser 
«Le Cri 
des Antigones»
https://youtu.be/
yNdb1nv0V_g

https://youtu.be/6SqBZNTr0Kw
https://youtu.be/yNdb1nv0V_g
https://youtu.be/yNdb1nv0V_g



