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SEIZOEN 2013-14
KALENDER

Eens om de twee decennia wordt in ons taalgebied
een vertaling van de Ilias gemaakt die er echt toe
doet. Een vertaling waar we dan een hele poos mee
voort kunnen. Op dit moment is dat ongetwijfeld
de vertaling van Patrick Lateur. Hij werd er terecht
voor bekroond met de Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap voor Letteren - Vertalen.

PRAKTISCH
WIE IS WIE
CULTURELE PARTNERS
© Sylvie De Weze | EllysEyeland.com

GASTENBOEK
NIEUWSBRIEF
DE FOYER

Samen met HETPALEIS, Theater Malpertuis, 30CC,
Braakland/ZheBilding, Passa Porta en Behoud de
Begeerte, zet t,arsenaal zich aan de integrale

de Ilias - data en locaties
di 21 januari - t,arsenaal mechelen
wo 22 januari - Passa Porta Brussel
do 23 januari - Theater Malpertuis Tielt
vr 24 januari - 30CC Leuven i.s.m. BZB
za 25 januari - HETPALEIS Antwerpen
telkens om 19u
meer info en tickets
bestel tickets (10 euro)
www.passaporta.be
www.malpertuis.be
www.30cc.be
www.braakland.be
www.hetpaleis.be
seizoen 2013/14

lezing van het boek der boeken.
Een heuse marathon gespreid over vijf avonden
op vijf verschillende plekken. Kom en laat u
meeslepen door de verzen van Homeros.
Beleef dit heroïsche, diepmenselijke verhaal...
Steengoede acteurs vertellen u over de wrok van
Achilles, de moed van Hektor, het verdriet van
Andromache. Ze lezen u voor uit het oerboek dat
heel onze cultuur bepaalde. Van het prille begin
(De wrok, godin, van Peleus' zoon Achilles / moet u
bezingen) tot het bittere einde, 24 zangen later
(Op die manier verzorgden de Trojanen / de uitvaart
van de paardentemmer Hektor).
acteurs/vertellers in Mechelen: Tuur De Weert,
Wine Dierickx, Nathalie Meskens, Nico Sturm,
Hilde Van Mieghem en Sabri Saad El Hamus

Eén uur, één avond, of volg voor dezelfde prijs
de hele karavaan dwars door Vlaanderen, als
u dat wilt. Waar u uw ticket ook koopt, u kunt
met dat ene ticket op de vijf locaties binnen!
Maak er een gezellige avond van, met een hapje
en een drankje. Mis geen seconde en start al
om 19u of pik later in tijdens één van de pauzes.
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