
WELKOM IN CC STEIGER! 
 

We starten ons nieuwe theaterseizoen met een heerlijke ode aan theatermonument Eric De Volder. Met 

zijn Toneelgroep Ceremonia kwam hij hier in de loop der jaren verschillende keren over de vloer. Het 

werden keer op keer onvergetelijke avonden. Zijn plotse overlijden was voor theaterminnend Vlaanderen 

een erg zware klap. Een theaterlandschap zonder De Volder was haast ondenkbaar. Het siert de spelers 

van Ceremonia dat zij ondanks deze opdoffer resoluut doorgingen. Onder de naam Het KIP sloten ze een 

verbond met de jonge makers van het GEIT. En zie, al snel veroverde ook dit nieuwe collectief het hart van 

menig theaterliefhebber, niet in het minst van het jeugdig publiek. Dat Het KIP straks niet langer kan 

rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid, is dan ook onbegrijpelijk. Eerder deze week beslisten 

Gilles, Ineke, Yahya, Hendrik, Oliver, Robrecht, Geert en Boris om de werking stop te zetten. En zo 

beginnen we dit nieuwe seizoen op zijn zachtst uitgedrukt met gemengde gevoelens: blij omdat Het KIP te 

gast is, maar ook triest omdat het de laatste keer is. Wij wensen u desondanks een fijne avond. 
 

VANDAAG TE GAST 
  

Het KIP: DE VROUWEN VAN DE ZOLDER 
 

concept: Ineke Nijssen  

tekst:   Yahya Terryn i.s.m. de spelers  

regie:   Yahya Terryn  

spel:   Gilles De Schryver en Ineke  

  Nijssen  

licht/techniek: Geert Vanoorlé  
 

m.m.v. Vooruit, Museum Dr. Guislain, CAMPO, Ria 

Van Noyen, Raf en Mich Walschaerts, Oliver Roels, 

Tania Desmet en Jens Laureyns  

 

ODE AAN ERIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Deze voorstelling voelt als een gelukkig 

weerzien en tegelijk ultiem afscheid.”  
(Liv Laveyne, De Morgen)  

 

 

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR 

PODIUMKUNSTEN 
 

Het KIP is het resultaat van de fusie tussen 

Toneelgroep Ceremonia (het gezelschap van de 

in 2010 overleden Eric De Volder) en het GEIT, 

een jong collectief uit Gent. Het KIP zag in de 

zomer van 2011 het licht. De naam staat voor het 

Koninklijk Instituut voor Podiumkunsten, een 

subtiele verwijzing naar de vzw KIM (Kunst is 
Modder), dezelfde naam als De Volders vzw en 

repetitiezolder). Het KIP is een collectief van acht 

spelers-makers: onder artistieke leiding van Gilles 

De Schryver en Yahya terryn. Eerder was Het 

KIP hier al te gast met ‘Qui a peur de Regina 

Louf?’  
 

Vijf jaar na het overlijden van Eric De Volder 

dook Ineke Nijssen in het achtergebleven 

materiaal. De tekeningen, de opgeschreven 

woorden, de voorwerpen. Ze stelde daar een 

pakket mee samen, een valies. Als een gevonden 

schat. Die schat vormde het uitgangspunt voor de 

voorstelling ‘De vrouwen van de zolder’.   

Yahya Terryn en Gilles De Schryver gingen vanuit 

een grote affiniteit met Eric De Volder en 

Toneelgroep Ceremonia mee dit creatieavontuur 

aan.  

 

 

 

http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/ineke-nijssen
http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/yahya-terryn
http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/yahya-terryn
http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/gilles-de-schryver
http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/ineke-nijssen
http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/ineke-nijssen
http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/geert-vanoorl
http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/oliver-roels
http://www.hetkip.be/hetkip/wie/gilles-de-schryver
http://www.hetkip.be/hetkip/wie/gilles-de-schryver
http://www.hetkip.be/hetkip/wie/yahya-terryn
http://www.hetkip.be/producties/qui-a-peur-de-regina-louf
http://www.hetkip.be/producties/qui-a-peur-de-regina-louf
http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/yahya-terryn
http://verkoop.hetkip.be/hetkip/wie/gilles-de-schryver


BINNENKORT NOG MEER THEATER!
 

 

WEST-VLAANDEREN BOVEN! 
 
Eind oktober komt het nieuwe gezelschap Het 

Eenzame Westen naar Menen met hun nieuwe 

worp IN VOLLE ZEE. Tom Ternest en zijn ploeg 

baseerden zich hiervoor op de gelijknamige 

tijdloze satire van Sławomir Mrożek, een Pools 

(theater)auteur die in 2013 overleed.  

Momenteel schaven actrices Ilse De Koe, Lien De 

Graeve en Isabelle Van Hecke nog hun uitspraak 

van het Oostends bij, want dat prachtige dialect 
wordt de voertaal van dit stuk. 

 

 

Theatermakery Het Eenzame Westen 

IN VOLLE ZEE 

vrijdag 28 oktober om 20.15 u. 

in de theaterzaal 

inleidende babbel om 19.30 u. 

 

 

 

 

 
 

ONTROEREND FAMILIETHEATER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             www.ccdesteiger.be  

 

 

De weersvoorspellingen voor de herfstvakantie 

klinken niet veelbelovend. Gelukkig kunt u, 

samen met uw (klein)kinderen de warmte van 
onze theaterzaal opzoeken voor een namiddag 

figurentheater van de bovenste plank.  

 

LOS van het Gentse Ultima Thule gaat over Max, 

een jongen van acht wiens ouders pas uit elkaar 

zijn. Spelers Sven Ronsyn en Griet Van Damme 

vertellen dit triestige, maar ook hoopvolle 

verhaal samen met muzikant Pablo Cassella Dos 

Santos en … natuurlijk met enkele prachtige 

poppen. 

 

 

Ultima Thule 

LOS 

dinsdag 3 november om 15.00 u. 

in de theaterzaal 

 

 

Op 2, 3 en 4 november kunnen jongeren van 8 

tot 12 jaar in CC De Steiger terecht voor een 

workshop ‘poppen maken en bespelen’. Twee 

professionals van Ultima Thule leiden alles in 

goede banen. Er zijn nog maar een paar plaatsen 

vrij voor deze unieke creatieve driedaagse! 

 

 


