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Een Needcompany productie 
Met de steun van de Vlaamse overheid.  



 

Al het goede is een zeer persoonlijk verhaal over een kunstenaarsfamilie waarin er geen onderscheid meer is tussen 
werkelijkheid en fantasie. Tijdens het maken van een nieuw beeld, sterft de geportretteerde door nalatigheid van de 
kunstenaar. Wat betekent de verbeelding van het lijden? De eenzaamheid na het doden doet zijn intrede. 

-- 

In 2014 ontmoette Jan Lauwers de Israëlische elite-soldaat en oorlogsveteraan Elik Niv die na een zwaar accident en 
langdurige revalidatie een professionele danser werd. Ze voerden lange gesprekken over zijn militaire acties en zijn 
ontwikkeling als danser in het veilig gesubsidieerde wereldje van de levende kunsten in Duitsland. Tijdens deze 
conversaties ontploften de bommen in de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek. 

Al het goede is een verhaal met een dubbel autobiografische achtergrond. Het leven van Elik enerzijds en Lauwers’ 
leven met Grace Ellen Barkey en hun kinderen in hun huis, een oude bakkerij en werkplaats, in het vermaledijde 
Molenbeek. 

Al het goede is ook het verhaal van het jong meisje Romy, dat ervan overtuigd is dat de wereld goed is. Tijdens een 
reis door China ontmoet ze de soldaat Elik terwijl ze staat te kotsen in een steegje na het drinken van slangenbloed. 
Deze ontmoeting verandert haar leven. 

Al het goede gaat over verlies en hoop. Een liefdesverhaal in een tijd waar Europa zijn waarden te grabbel gooit en 
een grote groep mensen zich laat verleiden tot haat en onbegrip. Het verhaal van een kunstenaarsfamilie met hun 
dagelijkse zorgen en de steeds aanwezige dood die zich zowel in de geborgenheid van hun huis als in de buitenwereld 
zonder mededogen opdringt. 

Identiteit is voor de minst bedeelden onder ons soms de enige reddingsboei en de enige vorm van zelfrespect. Maar 
het is een vals beeld. Het is een oneerlijk beeld en in de handen van nationalistische krachten destructief. Kunstenaars 
moeten er alles aan doen dat hun ‘poetica’ een krachtig antwoord biedt op de allesverslindende politieke verstikking 
waar we nu in terecht zijn gekomen. De Brexit, Trump, Erdogan, de mishandeling van onze planeet, de terreur van de 
expansie-economie, de teloorgang van de solidariteit moet politiek aangepakt worden. Maar de poetica moet zorgen 
voor de menselijkheid. Jan Lauwers 
 

Tekst, regie, set Jan Lauwers 
Muziek Maarten Seghers 
Met Grace Ellen Barkey, Romy Louise Lauwers, Victor Lauwers, Jan Lauwers, Sarah Lutz, Benoît Gob, Elik Niv, Yonier 
Camilo Mejia, Jules Beckman, Simon Lenski, Maarten Seghers, Elke Janssens 
Kostuums Lot Lemm 
Dramaturgie Elke Janssens 
Lichtontwerp Ken Hioco 
Productieleiding Marjolein Demey 
Stagaire Juliet Hoornaert 
Stagaire kostuums Marion Thomasson 
Stagaire P.U.L.S. Lisaboa Houbrechts 

Een Needcompany productie 
In samenwerking met RIJEKA 2020 Llc. in the framework of Rijeka 2020 - European Capital of Culture, Croatian 
National Theatre “Ivan pl. Zajc” 
Coproductie Ruhrtriennale, Festival Reims Scènes d'Europe, Concertgebouw Brugge, La Colline Parijs 
Copresentatie Zürcher Theater Spektakel, Teatro Central de Sevilla, Kaaitheater Brussel, Toneelhuis Antwerpen, 
Malta festival Poznań, Festival Theaterformen Hannover/Braunschweig, NTGent 
Tax Shelter financiering uFund nv 
Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter van Belgische Federale Overheid en de Vlaamse overheid 



NEEDCOMPANY 
Needcompany is een kunstenaarshuis dat in 1986 werd opgericht door kunstenaars Jan Lauwers en Grace Ellen Barkey. 
Sinds 2001 is kunstenaar Maarten Seghers verbonden aan Needcompany. Lauwers, Barkey en Seghers staan centraal 
in dit huis en brengen er al hun artistieke werk in onder: theater, dans, performances, beeldende kunst, teksten, etc. 
Hun creaties worden getoond op de meest belangwekkende podia wereldwijd.  
 
Al sinds het begin profileert Needcompany zich als een internationaal, meertalig, vernieuwend en multidisciplinair 
gezelschap. Die diversiteit wordt op haar best weerspiegeld in het ensemble waar gemiddeld 7 verschillende 
nationaliteiten samenwerken. In de loop der jaren werd bij Needcompany steeds meer ingezet op dit ensemble en 
ontstonden er nieuwe artistieke allianties: Lemm&Barkey (Grace Ellen Barkey en Lot Lemm) en OHNO COOPERATION 
(Maarten Seghers en Jan Lauwers). 
 
Needcompany stelt de rol van de individuele kunstenaar voorop. Alles vertrekt vanuit het artistieke project, de 
waarachtigheid, de noodzaak, de betekenis. Het medium wordt telkens weer in vraag gesteld, er is een doorlopend 
onderzoek naar de kwaliteit van de inhoudelijke boodschap in relatie tot de concrete uitwerking ervan. Dit heeft als 
gevolg dat het artistieke werk uitwaaiert naar verschillende domeinen. Needcompany draagt een belangwekkende 
stem in het maatschappelijk debat wat betreft de urgentie en de schoonheid van kunst, zowel op nationaal als 
internationaal vlak. 
 

JAN LAUWERS 
Jan Lauwers (Antwerpen, 1957) is een kunstenaar die zowat elk medium hanteert. De afgelopen dertig jaar werd hij 
vooral bekend met zijn baanbrekend theaterwerk met het gezelschap Needcompany, opgericht in Brussel in 1986. 
Ondertussen bouwde hij een aanzienlijk oeuvre beeldend werk uit dat werd tentoongesteld in BOZAR (Brussel), McaM 
(Shanghai), e.a. Van 2009 tot en met 2014 was Needcompany artist-in-residence in het Burgtheater (Wenen). Jan 
Lauwers werd bekroond met het ‘Gouden Ereteken voor Verdienste aan de Republiek Oostenrijk’ (2012). In 2014 werd 
hij beloond met de Gouden Leeuw Lifetime Achievement Award in de Biënnale van Venetië. Hij is de eerste Belg in de 
categorie theater die de prijs in ontvangst mag nemen. In 2018 presenteren de Salzburger Festspiele 'L'incoronazione 
di Poppea', de eerste operaregie van Jan Lauwers. 
 
Jan Lauwers studeerde schilderkunst aan de Kunstacademie van Gent. Eind 1979 verzamelde hij een aantal mensen 
rond zich in het Epigonenensemble. In 1981 werd deze groep omgevormd tot het collectief Epigonentheater zlv 
(zonder leiding van) dat het theaterlandschap verraste met een zestal theaterproducties. Hiermee schreef Lauwers 
zich in de radicale vernieuwingsbeweging in Vlaanderen begin ’80 en brak internationaal door. Het Epigonentheater 
zlv bracht concreet, direct en sterk visueel theater met muziek en taal als structurerende elementen. 
 
Jan Lauwers needs company. Hij richtte Needcompany samen op met Grace Ellen Barkey. De groep performers die Jan 
Lauwers en Grace Ellen Barkey de voorbije jaren hebben verzameld is uniek in zijn veelzijdigheid. Sinds 2001 is ook 
Maarten Seghers verbonden aan Needcompany. Naast zijn aanwezigheid als performer in het werk van Jan Lauwers 
en Grace Ellen Barkey, drukken zijn songs, klanken en composities een belangrijke stempel op hun voorstellingen. 
Sinds de oprichting van Needcompany in 1986 zijn zowel de werking als de groep performers uitgesproken 
internationaal. Elke productie werd sindsdien in meerdere talen gespeeld. Jan Lauwers’ opleiding als beeldend 
kunstenaar is bepalend voor zijn omgang met het medium theater en leidt tot een eigenzinnige, op velerlei manieren 
grensverleggende theatertaal, die het theater en haar betekenis onderzoekt. Zijn werk wordt beschreven als post-
dramatisch, een term die hij de laatste jaren opnieuw definieert. Eén van de belangrijkste kenmerken van zijn werk is 
het transparante, ‘denkende’ acteren en de paradox tussen ‘acteren’ en ‘performen’. 



 

 
 
 
  

NEEDCOMPANY 
Gabrielle Petitstraat 4/4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 

www.needcompany.org 
 
 

Artistieke leiding | Jan Lauwers 
Algemene leiding | Johan Penson: johan@needcompany.org 

Assistentie algemene leiding | Toon Geysen: toon@needcompany.org 
Artistieke coördinatie | Elke Janssens: elke@needcompany.org 
Bookings & Planning | Veerle Vaes: veerle@needcompany.org 

Productie| Marjolein Demey: marjolein@needcompany.org 
Communicatie| Jeroen Goffings: jeroen@needcompany.org 

Technische leiding | Ken Hioco: ken@needcompany.org 
 


