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Sad Face | Happy Face 

een trilogie, drie verhalen over menselijkheid 

 

There is a time where red is green / Where people are naked but not obscene 

The past is the past and the present today / The future alright and not so far away 

 

Deel 1: De kamer van Isabella 

Het verleden 

“Zij hield oprecht van de wereld en ik haatte het. Ik haatte de wereld omdat er niks meer van klopte.  

Ze deden maar wat en ik voelde niks dan ergernis en Isabella was de enige die me deed vergeten.  

Haar passie voor het leven was zuivere onuitstaanbare schoonheid...  

Het enige wapen tegen de dictatuur van de leugen.” 

 
© Eveline Vanassche/Needcompany 

 

Deel 2: De Lobstershop 

De toekomst 

“Laat ons naar het strand gaan. Bij de zee maken we een groot vuur en vang ik een reusachtige zalm.  

Die wikkelen we in krantenpapier waar alleen maar slecht nieuws op staat en dan we gooien hem op het vuur .  

Als al het slechte nieuws verbrand is, is de zalm klaar en hij is zo groot dat we er zeven dagen van moeten eten. 

Als alles op is dan zijn we de zalm. Dan wandelen we samen de zee in.” 

 
© Eveline Vanassche/Needcompany 
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Deel 3: Het Hertenhuis 

Het heden 

“Daar is de vallei zo smal als een kloof waarvan de twee wanden naar boven toe dichter en dichter bij elkaar 

komen. Het ijs heeft de twee wanden met elkaar verbonden en vormt een beschermend dak waardoor ze net 

genoeg beschut zijn tegen de aanstormende ijsmassa’s. De stilte wordt meer en meer onderbroken door de 

schokkerige geluiden. De krachtige zonnestralen breken door het ijsdak en vertonen alle kleuren van het spectrum 

waarop de echo zich sneller en sneller voortbeweegt en steeds weer tegen de westflank in duizenden stukken 

uiteenbarst. De lage frequentie van het hertengeloei vermengt zich met de ijlere, hikkende lach van Grace 

ondersteund door het handengeklap van de andere bewoners van het Hertenhuis en wordt een opgewekt 

eerbetoon aan de overlevenden en de doden die zonder elkaar van geen enkele betekenis zijn.” 

 

 
© Maarten Vanden Abeele / Needcompany
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Sad Face | Happy Face, een trilogie, drie verhalen over menselijkheid 

 

Eigenlijk gaat kunst over de mens en menselijkheid en is alle goede kunst een zelfportret van de waarnemer. ‘Men 

ziet wat men geleerd heeft.’ In goed theater gebeuren dingen die in video, film of beeldende kunst niet kunnen. 

Theater als medium heeft de meest directe link met ‘menselijkheid’ daar het wordt gebracht door mensen en voor 

mensen. Het is noodzakelijk die menselijkheid op te zoeken opdat het theater zichzelf kan herdefiniëren om te 

kunnen overleven. Daarom is het nodig nieuwe verhalen te vertellen.  

 

De drie delen van Sad Face | Happy Face behandelen telkens een andere manier van vertellen. Het eerste deel, De 

kamer van Isabella, is een reflectie op het verleden en is de meest lineaire tekst die ik ooit geschreven heb. Die 

lineariteit had ik nodig daar de aanleiding van de tekst zeer persoonlijk was: de dood van mijn vader.  

Het leven van Isabella omspant bijna de hele twintigste eeuw: van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, Hiroshima, het kolonialisme, 

over de ontwikkeling van de moderne kunst met Joyce, Picasso en Huelsenbeck, de maanreizen, Ziggy Stardust van David Bowie, naar 

de hongersnood in Afrika en het Vlaams Blok in Antwerpen. 

 

Het tweede deel, De Lobstershop, gaat over de toekomst en heeft de constructie van een droom of een nachtmerrie, 

zo u wil. In een droom is tijd, ruimte en plaats inwisselbaar en in kunst is het begin niet noodzakelijk het begin en 

een einde geen evidentie.  

“De Lobstershop” vertelt het verhaal van Axel en Theresa. Samen hebben ze een zoon, Jef, die door een stom incident sterft op het 

strand. Het verdriet van Axel en Theresa is allesomvattend en als geen enkele therapie nog helpt besluit Axel op een dag de zee in 

te wandelen. Hij trekt zijn beste pak aan en gaat nog één keer kreeft eten in zijn geliefkoosde restaurant “De Lobstershop”. Maar 

de kelner struikelt en de kreeft met sauce armoricaine komt op Axels witte pak terecht. In de fractie van een seconde waarin Axel 

de saus op zijn witte pak ziet belanden, wordt zijn met zorg voorbereid ritueel vernietigd en ziet hij zijn hele leven in zijn 

gelaat ontploffen. 

 

Het derde deel, Het Hertenhuis, is het heden. Het heden kan je, en hier raken we de essentie van het theater, 

opvatten op twee manieren: het heden van de wereld rondom ons: hiermee bedoel ik dan de wereld in zijn grote 

politieke en historische betekenis, en het heden van de wereld die we waarnemen als we kijken naar iemand die 

iets doet en weet dat hij bekeken wordt. Het medium theater en de realiteit van de acteurs op het moment van 

het gebeuren. Goed theater houdt zich altijd bezig met het onderzoek naar de realiteit van het medium zelf.   

De soms tragische randgebeurtenissen die zich afspelen binnen de intimiteit van NC vormen de aanleiding tot het schrijven van 

“Het Hertenhuis”. Op het moment dat we op tournee waren ergens in Frankrijk, krijgt één van de danseressen, Tijen Lawton, het 

bericht dat haar broer, journalist Kerem Lawton, doodgeschoten is in Kosovo. De tragische dood van Lawton is het vertrekpunt 

voor een tekst over een groep theatermakers, die meer en meer geconfronteerd wordt met de harde realiteit van de wereld waarin 

ze rondtrekken. Alles is politiek maar kunst is niet alles. Kunst valt steeds tussen de plooien van de geschiedenis, is nutteloos en 

heeft geen invloed op wat voor gebeuren dan ook en daarin ligt zijn geheimzinnige noodzakelijkheid.  

Jan Lauwers 
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SAD FACE | HAPPY FACE 

Drie verhalen over menselijkheid 

Erwin Jans 

 

Een oude blinde vrouw, bijna zo oud als de twintigste eeuw, kijkt in een Parijse hotelkamer, omringd 

door etnologische en antropologische voorwerpen, zonder enige wrok of droefenis terug op een geschiedenis van 

gruwel en een leven vol leugens en verlies. Een professor in de genetica slaagt er niet in de dood van zijn zoon en 

zijn vrouw te verwerken en pleegt zelfmoord, en dit terwijl zijn schepping, de eerste menselijke kloon, met een 

bende nihilistische jongeren de voorsteden in brand steekt en dood en vernieling zaait. Een familiebedrijf 

gespecialiseerd in het kweken van herten – waarvan het gewei een afrodisiacum is voor de Chinese en Koreaanse 

markt - wordt pijnlijk geconfronteerd met de gevolgen van de Joegoslavische burgeroorlog op het moment dat 

een oorlogsfotograaf gedwongen wordt hun dochter te executeren. Dit zijn, zeer ingekort, de verhaallijnen van 

respectievelijk De kamer van Isabella, De Lobstershop en Het Hertenhuis, de drie voorstellingen die samen de trilogie 

Sad Face | Happy Face vormen. Jan Lauwers heeft een patent op deze enigszins surreële en soms zelfs absurde 

verhalen die zich tot moderne fabels openplooien. Het zijn zelfbewuste fabels, fabels die weten dat ze verteld 

worden en precies daardoor ook een vorm nederigheid ontwikkelen. En in die nederigheid opnieuw heel 

genereus worden. Ze zijn geschreven op de angstige en nerveuze zenuwenbanen van onze tijd. Lauwers is bezig 

een heel eigen mythologie te creëren, ver van ieder realisme: een universum waarin de categorieën van tijd en 

ruimte hun afbakening verliezen, waarin populaire cultuur zich vermengt met literaire referenties, en het verhaal 

uit elkaar valt in dramatische, epische en lyrische momenten, een universum waarin diepzinnige gedachten 

verglijden in banale ruzies en omgekeerd, waarin geschreeuw gezang wordt, en chaotisch heen- en weergeloop tot 

poëtische bewegingen wordt gechoreografeerd. 

 

Zo zoekt Sad Face | Happy Face zich met een ondraaglijke lichtheid een weg doorheen een woud van 

rampspoed, doorheen de oorlogsverschrikkingen van de twintigste eeuw en van nu, en zelfs doorheen de 

nachtmerries van morgen. De kamer van Isabella kijkt naar het sombere verleden, De Lobstershop naar een uit de 

hand gelopen toekomst en Het Hertenhuis probeert zich staande te houden in een wankel en fragiel heden. Wat valt 

er ook voor goeds te zeggen wanneer we om ons heen kijken? Dat kijken naar de wereld is voor Lauwers altijd 

een obsessie geweest. Het is in dat kijken dat theatermaker en beeldend kunstenaar elkaar vinden en tegelijkertijd 

andere wegen op willen. Toen hij meer dan tien jaar geleden aan The Snakesong Trilogy werkte, vroeg Lauwers 

expliciet: “Wat kan men nog meer dan enkel toekijken zonder nog trachten te begrijpen, aanschouwen zonder te 

lachen of te wenen, als het verlangen samen met de noodzaak verdwenen is?” De drie voorstellingen van The 

Snakesong Trilogy stonden in het teken van een duistere en fatale cocktail van macht, verlangen en voyeurisme. 

Lauwers pessimisme was onder andere ingegeven door het besef dat het bestaan van de mens sinds het begin der 

tijden draait rond seks, geweld en dood. Wat we beschaving noemen, is slechts een dun laagje glazuur en heeft 

wezenlijk niets aan de menselijke drift, de menselijke agressie en de menselijke angst veranderd. Tegenover dat 

onbehagen in de cultuur stelde Lauwers toen een houding van ‘onverschilligheid’, van ‘aanschouwen zonder te 
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lachen of te wenen’. Precies die twee emoties staan nu centraal in de Sad Face | Happy Face-trilogie. Tien jaar later 

kijkt Lauwers dus anders naar de mensen. Hij ziet nog steeds hun chaos, hun onmacht, hun wanhopige worsteling 

met begeerte en dood, maar in minder donkere tinten. Hij kijkt naar de mensen met minder cynisme en meer 

mededogen, minder ironisch en meer empatisch. “Small people with a big heart”, zo noemt hij hen in Het 

Hertenhuis. Jan Lauwers staat niet langer aan de zijlijn van het bestaan als een voyeuristisch observator, maar 

begeeft zich met Sad Face | Happy Face in het midden van de emotionele storm die mens heet. Het is niet 

verwonderlijk dat hij in De kamer van Isabella mee op het toneel staat, temidden van de acteurs en met hen 

meezingt en musiceert.  

 

Dat is ongetwijfeld een vorm van theatraal exhibitionisme: Lauwers zoekt graag die grenzen op. Maar het 

heeft misschien ook iets te maken met de ondertitel die hij aan zijn trilogie meegaf: drie verhalen over menselijkheid. 

Menselijkheid is niet onmiddellijk een veel voorkomend onderwerp in de moderne kunst. Er kleeft iets klefs, iets 

sentimenteels, iets naïefs, iets romantisch aan. Het is alles wat de moderne kunst in haar ironisch zelfbewustzijn 

niet wil zijn. De historicus Eric Hobsbawm noemde de twintigste eeuw de eeuw van de extremen. Tussen die 

vele extremen is de mens aan zijn einde gekomen, en is zijn menselijkheid uitgewist zoals een tekening in het zand 

door de golven. De mens is aan zijn einde gekomen omdat de twintigste eeuw de eeuw bij uitstek was van de 

‘nieuwe mens’. Gelukkig heeft de moderne kunst niet of nauwelijks in die nieuwe mens geloofd. Maar ze heeft 

daar wel een prijs voor betaald. De mens is in de moderne kunst uitgekleed, letterlijk en figuurlijk, tot op het bot. 

De mens is door de moderne kunst binnenstebuiten gekeerd. Zijn donkerste kanten zijn aan het licht gebracht. 

Zijn eenzaamheid, zijn wanhoop, zijn onmacht, zijn waanzin, zijn gewelddadigheid. De dichter Lucebert schreef 

in een gedicht  enkele jaren na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, in het midden van de twintigste 

eeuw, dat schoonheid haar gezicht verbrand had. De kunst heeft haar waardevolste bezit, de schoonheid, 

opgeofferd om de schaduwkant van de mens te tonen. Maar wat, nu we dagelijks via de media geconfronteerd 

worden met verbrande gezichten, met de onmenselijkheid van de mens, met het uitzichtloze van het leven, met 

de catastrofes van de toekomst? Wat moet de kunst nu? “Wil kunst werkelijk nieuw en ongehoord zijn, dan zal ze 

dat nergens beter kunnen dan in de bevestiging dat het leven, tegen alle schijn in, goed is om te leven”, schrijft de 

filosoof Ger Groot:  “Betekenisvol wordt de kunst daarmee opnieuw in de schok van het schone.” Het zijn 

ongewone woorden wanneer het gaat over moderne kunst.  

 

De bevestiging dat het, tegen alle schijn in, goed is om te leven, is nergens zo sterk en ontroerend 

aanwezig als in de samenzang van de acteurs. Er zijn weinig voorstellingen die zo genereus met hun publiek 

communiceren als de voorstellingen van Needcompany. De zang is het meest intense medium van die 

generositeit. In de samenzang verdwijnt de individuele stem niet, maar gaat ze op zoek naar een mogelijke relatie 

met andere stemmen: “Ik wil dat het ritueel van het theater zoiets wordt als mensen die samenkomen om te 

zingen”, zegt Lauwers. Het gezelschap draagt het verlangen naar een groep als zijn naam met zich mee. Het is zijn 

diepste merkteken. Misschien is dat ook de ultieme inzet van het theaterwerk van Lauwers: zoeken naar wat het 

betekent een groep, een compagnie, een familie van bekenden te zijn. Dat is niet minder dan een kunst. “We love 
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each other and it’s a real art/ To build the deer house so strong/ That it doesn’t fall apart”, zingen de acteurs 

samen op het einde van Het Hertenhuis. Iedere voorstelling opnieuw is een poging om samen met het publiek dat 

‘hertenhuis’ te bouwen. Lauwers vertelt zijn fabels van het menselijk tekort, met meer liefde, meer rijpheid, 

meer wijsheid misschien, dan voorheen. De personages van het stuk kweken de herten voor hun gewei en laten er 

eens per jaar de jagers op los. De herten zijn hun harde investering, hun commercie. Maar ze zijn ook een andere 

waarheid niet vergeten, een waarheid waarin de menselijkheid haar laatste schuiloord heeft gevonden: “Herten 

zijn de behoeders van de toekomst.”  

 
 
SPEELDATA  

 

Première 

Perner-Insel, Hallein, Salzburger Festspiele    1, 3, 5 augustus 2008    

Schauspielhaus, Schiffbau, Zurich     5, 7 december 2008 

Festival d’Avignon       12, 14, 18 juli 2009 

deSingel, Antwerpen       20 december 2009 

MC2 Grenoble        20 maart 2010 

MALTA Festival Poznan      27, 29 juni 2010 

REPUBLIQUE, Kopenhagen     3 april 2011 

Sibiu International Festival Theater                       27, 28 mei 2012 
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Credits van De kamer van Isabella 

 

Jan Lauwers 

 

Met 

Isabella - Viviane De Muynck 

Anna - Anneke Bonnema 

Arthur - Benoît Gob 

Alexander - Hans Petter Dahl 

Frank - Maarten Seghers 

De Woestijn Prins - Julien Faure 

Sister Joy – Yumiko Funaya  

(vervangt Louise Peterhoff) 

Sister Bad - Sung-Im Her (vervangt Tijen 

Lawton) 

Verteller - Misha Downey  

(vervangt Ludde Hagberg) 

 

Tekst 

Jan Lauwers 

Uitgezonderd  

Monoloog van de leugenaar, geschreven 

door Anneke Bonnema 

Muziek 

Hans Petter Dahl, Maarten Seghers 

Songteksten: Jan Lauwers,  

Anneke Bonnema 

Dans 

Julien Faure, Ludde Hagberg, Tijen 

Lawton,  Louise Peterhoff 

Kostuums 

Lemm&Barkey 

Decor 

Jan Lauwers 

Licht 

Jan Lauwers, Ken Hioco 

Geluidsontwerp 

Dré Schneider 

Productieleiding 

Luc Galle 

Boventiteling 

Elke Janssens 

 

Productietechniek 

Lieven De Meyere 

Stagiairs techniek 

Jelle Moerman, Dorus Daneels 

 

Franse vertaling 

Monique Nagielkopf, Olivier Taymans 

Credits van De Lobstershop 

 

Tekst, regie, decor 

Jan Lauwers 

Muziek 

Hans Petter Dahl, Maarten Seghers 

 

Met 

Axel, Professor genetica - 

Hans Petter Dahl  

Theresa, vrouw van Axel - 

Grace Ellen Barkey   

Jef, zoon van Axel en Theresa - 

Yumiko Funaya (vervang Tijen Lawton) 

Catherine, psychiater - 

Anneke Bonnema  

Vladimir, vrachtwagenchauffeur/ 

Sir John Ernest Saint James,  

eerste gekloonde beer - 

Benoît Gob  

Nasty, een jong meisje - 

Inge Van Bruystegem  

Mo, transformer - 

Julien Faure  

Salman, eerste menselijke kloon - 

Maarten Seghers  

 

Kostuums 

Lot Lemm 

Licht 

Ken Hioco 

Geluidsconcept 

Dré Schneider 

Productieleiding 

Luc Galle 

Regie-assistente en boventitels 

Elke Janssens 

 

Video C-Song Variations 

Fotografie: Maarten van der Put,  

Bart Baele 

Montage: Nico Leunen 

Geluid: Senjan Jansen / Senstudio 

Muziek: Rombout Willems 

 

Redactie tekst en vertaling 

Sigrid Bousset 

Franse vertaling 

Monique Nagielkopf 

 

Credits van Het Hertenhuis 

 

Tekst, regie, beelden 

Jan Lauwers 

Muziek 

Hans Petter Dahl, Maarten Seghers 

Uitgezonderd “Song for The Deer House” 

geschreven door Jan Lauwers 

 

Met 

Grace Ellen Barkey, Anneke Bonnema, 

Hans Petter Dahl,  

Viviane De Muynck,  

Misha Downey, Julien Faure,  

Yumiko Funaya, Benoît Gob,  

Eléonore Valère (vervangt Tijen Lawton) 

Maarten Seghers,  

Inge Van Bruystegem  

 

Choreografie 

Ensemble 

 

Kostuums 

Lot Lemm 

Licht 

Ken Hioco, Koen Raes 

Geluidsconcept 

Dré Schneider 

Productie leiding 

Luc Galle 

Regieassistentie en boventiteling 

Elke Janssens 

 

Techniek 

Luc Galle, Ken Hioco 

Assistentie techniek 

Elke Van Der Kelen, Lise Lendais 

Assistentie kostuums 

Lieve Meeussen, Lise Lendais 

Oren  

Denise Castermans 

Decorbouw 

De Muur, Needcompany 

Advies herten 

Dirk Claesen (Zephyr) 

 

Engelse vertaling 

Gregory Ball 

Franse vertaling 

Olivier Taymans 

 

Engelse vertaling 

Gregory Ball 
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Franse taalcoach 

Anny Czupper 

Engelse taalcoach 

Marty Sparks 

Dramaturgische Inleiding 

Erwin Jans 

Fotografie 

Eveline Vanassche,  

Maarten Vanden Abeele 

 

Productie 

Needcompany 

Coproductie 

Festival d’Avignon, Théâtre de la Ville 

(Paris),  

Théâtre Garonne (Toulouse),  

La Rose des Vents (Scène Nationale de 

Villeneuve d'Ascq),  

Brooklyn Academy of Music (New York),  

welt in basel theaterfestival.  

Met de samenwerking van het Kaaitheater 

(Brussel) 

Met de steun van de Vlaamse overheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelse vertaling  

Gregory Ball 

Franse taalcoach 

Anny Czupper 

Engelse taalcoach 

Louise Chamberlain 

Stage 

Eva Blaute 

Assistentie kostuums 

Lieve Meeussen 

Techniek 

Ken Hioco 

Fotografie 

Eveline Vanassche  

 

Productie 

Needcompany 

Coproductie 

Festival d’Avignon,   

Théâtre de la Ville (Paris),  

Théâtre Garonne (Toulouse),  

PACT Zollverein (Essen),  

Cankarjev Dom (Ljubljana),  

La Rose des Vents (Scène Nationale de 

Villeneuve d’Ascq),  

Automne en Normandie (Le Havre),  

La Filature  

(Scène Nationale de Mulhouse),  

Kaaitheater (Brussel),  

deSingel (Antwerpen) 

Met steun van de Vlaamse overheid 

Met de steun van het Culture 2000-

programma van de Europese Unie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelse taalcoach 

Louise Chamberlain 

Franse taalcoach 

Anny Czupper 

Dramaturgische inleiding 

Erwin Jans 

Fotografie 

Maarten Vanden Abeele 

 

Een productie van Needcompany en 

Salzburger Festspiele.  

Coproductie: Schauspielhaus Zürich, PACT 

Zollverein (Essen).  

Met de medewerking van deSingel 

(Antwerpen) en Kaaitheater (Brussel).  

Met de steun van de Vlaamse overheid. 
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THEATERWERK – JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY  

 

1987  Need to Know 

première: 24 maart, Mickery, Amsterdam 

1989  ça va 

première: 18 maart, Theater am Turm, Frankfurt 

1990  Julius Caesar 

première: 31 mei, Rotterdamse Schouwburg 

1991 Invictos 

première: 18 mei, Centro Andaluz de Teatro, Sevilla 

1992  Antonius und Kleopatra 

première: 14 februari, Theater am Turm, Frankfurt 

1992  SCHADE/schade 

première: 21 oktober, Theater am Turm, Frankfurt 

1993  Orfeo, opera van Walter Hus 

première: 23 mei, Bourlaschouwburg, Antwerpen 

1994  The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Voyeur 

première: 24 maart, Theater am Turm, Frankfurt 

1995  The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Pouvoir (Leda) 

première: 11 mei, Dance 95, München 

1996  Needcompany's Macbeth 

première: 26 maart, Lunatheater, Brussel 

1996  The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Désir 

première: 6 november, Kanonhallen, Kopenhagen 

1997  Caligula, No beauty for me there, where human life is rare, part one 

première: 5 september, Documenta X, Kassel 

1998  The Snakesong Trilogy, herwerkte versie met live muziek 

première: 16 april, Lunatheater, Brussel 

1999  Morning Song, No beauty for me there, where human life is rare, part two 

première: 13 januari, Lunatheater, Brussel 

2000  Needcompany’s King Lear 

première: 11 januari, Lunatheater, Brussel 

2000  DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD 

première: 12 mei, Das TAT, Frankfurt 
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2001  Ein Sturm 

première: 22 maart, Deutsches Schauspielhaus in Hamburg 

2001  Kind 

première: 21 juni, Het Net, Brugge 

2002 Images of Affection 

première: 28 februari, Stadsschouwburg Brugge 

2003  No Comment 

première: 24 april, Kaaitheater Brussel 

2004  De kamer van Isabella 

première: 9 juli, Cloître des Carmes, Festival d’Avignon 

2006  Alles is ijdelheid 

première: 8 juli, Théâtre Municipal, Festival d’Avignon 

2006  De Lobstershop 

première: 10 juli, Cloître des Célestins, Festival d’Avignon 

2008  Het Hertenhuis 

 première: 28 juli, Perner-Insel, Hallein, Salzburger Festspiele 

2008  Sad Face | Happy Face, een trilogie, drie verhalen over menselijkheid 

 première: 1 augustus, Perner-Insel, Hallein, Salzburger Festspiele 

2011      De kunst der veramakelijkheid 

              Première: 5 maart, Akademietheater (Burgtheater), Wenen 

2012 Caligula 

 Première: 17 mei, Kasino (Burgtheater), Wenen 

2012  Marktplaats 76 

   Première: 7 september, Ruhrtriënnale, Bochum 
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PUBLICATIES IN BOEKVORM VAN EN OVER JAN LAUWERS 

- LAUWERS, Jan, Leda, Bebuquin (Antwerpen) in coproductie met uitgeverij IF & TB, Amsterdam, 1995. 

- VANDEN ABEELE, Maarten, De luciditeit van het obscene, Needcompany in samenwerking met Uitgeverij IF & 

TB, Brussel/Amsterdam, 1998.  

- LAUWERS, Jan, La chambre d’Isabella gevolgd door Le Bazar du Homard, Actes Sud-papiers, Parijs, 2006. 

- STALPAERT, Christel, BOUSSET, Sigrid, LE ROY, Frederik, (eds.), No beauty for me there where human life is 

rare. On Jan Lauwers' theatre work with Needcompany, Academia Press, IT & FB, Gent/Amsterdam, 2007. 

- LAUWERS, Jan, Restlessness, Mercatorfonds, BOZAR Books & Needcompany, Brussel, 2007. 

- LAUWERS, Jan, Sad Face | Happy Face, Drei Geschichten über das Wesen des Menschen, Fischer Taschenbuche Verlag 

(Frankfurt), 2008. 

- LAUWERS, Jan, La maison des cerfs, Actes Sud-papiers, Parijs, 2009. 

- LAUWERS, Jan, KEBANG !, Uitgeverij Van Halewijck, 2009. 

- FREEMAN, John, The Greatest Shows on Earth. World Theater form Peter Brook to the Sydney Olympics, Libri 

Publishing, Oxfordshire, 2011. 

 

 

PRIJZEN 

- Mobil Pegasus Preis, Internationales Sommertheater Festival Hamburg, ça va, voor beste internationale 

productie, 1989. 

- Thersitesprijs, prijs van de Vlaamse theaterkritiek, 1998. 

- Obie-Award in New York voor de voorstelling Morning Song, 1999. 

- International Film Festival Venice 2002, Kinematrix Prize voor Digitaal Formaat, Goldfish Game, 2002. 

- Grand Jury Honor for Best Ensemble Cast, Slamdance Filmfestival, Goldfish Game, 2004. 

- « Le masque » voor de beste buitenlandse voorstelling, door « L’Académie québécoise du théâtre à Montréal » 

in Canada, De kamer van Isabella, 2005. 

- Prijs voor de beste buitenlandse voorstelling van het “Syndicat professionnel de la critique de théâtre, de 

musique et de danse” in Frankrijk, De kamer van Isabella, 2005. 

- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap Cultuur 2006, categorie toneelliteratuur, voor de teksten De kamer van 

Isabella en Ulrike. 

- Grand Prix – Golden Laurel Wreath Award for Best Performance / MESS Festival Sarajevo, voor De kamer van 

Isabella (2009). 

- ‘Politika’ prijs voor beste regie / BITEF Festival in Belgrado, voor De kamer van Isabella en Het 

Hertenhuis, 2010. 

- Gouden Ereteken voor Verdienste aan de Republiek Oostenrijk, 2012. 
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JAN LAUWERS (lange versie) 

Jan Lauwers (Antwerpen, 1957) is een kunstenaar die zowat elk medium hanteert. De afgelopen twintig jaar 

werd hij vooral bekend met zijn baanbrekend theaterwerk met het gezelschap Needcompany, opgericht in Brussel 

in 1986. Sinds 2009 is Needcompany artist-in-residence in het Burgtheater (Wenen). Ondertussen bouwde hij aan 

een aanzienlijk oeuvre beeldend werk uit dat in 2007 werd tentoongesteld in BOZAR (Brussel). Jan Lauwers 

werd bekroond met het Gouden Ereteken voor Verdienste aan de Republiek Oostenrijk (2012). 

 

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 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. Voorstellingen waren Reeds gewond en het is niet eens oorlog (1981), dE demonstratie (1983), Struiskogel 

(1983), Background of a Story (1984) en Incident (1985). Jan Lauwers ontbond dit collectief in 1985 en richtte 

Needcompany op.  

 

NEEDCOMPANY 

Jan Lauwers needs company. Hij richtte Needcompany samen op met Grace Ellen Barkey. Zij zijn beiden 

verantwoordelijk voor de grotere producties van Needcompany. De groep performers die Jan Lauwers en Grace 

Ellen Barkey de voorbije jaren hebben verzameld is uniek in zijn veelzijdigheid. De associated performing artists zijn 

MaisonDahlBonnema (Hans Petter Dahl & Anna Sophia Bonnema), Lemm&Barkey (Lot Lemm & Grace Ellen 

Barkey), OHNO Cooperation (Maarten Seghers & Jan Lauwers) en het NC-ensemble met o.m. de onnavolgbare 

Viviane De Muynck. Zij maken hun eigen werk onder de vleugels van Needcompany. 

 

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. De eerste Needcompany-producties, 

Need to Know (1987) en ça va (1989) – waarvoor Needcompany de Mobil Pegasus Preis kreeg – waren nog sterk 

visueel, maar in volgende producties wonnen de verhaallijn en een centraal thema aan belang, hoewel de 

fragmentarische opbouw behouden bleef.  

 

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. Eén van de belangrijkste kenmerken van deze taal is het transparante, ‘denkende’ acteren en de 

paradox tussen ‘acteren’ en ‘performen’.  

 

Deze specifieke schriftuur is eveneens terug te vinden in zijn Shakespeare-bewerkingen: Julius Caesar (1990), 

Antonius und Kleopatra (1992), Needcompany's Macbeth (1996), Needcompany’s King Lear (2000) en Ein Sturm (2001, 
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Deutsches Schauspielhaus Hamburg). Na de regie van Invictos (1991), de monoloog SCHADE/Schade (1992) en de 

opera Orfeo (1993), startte hij in 1994 de realisatie van een groot project waar hij voor het eerst volledig als auteur 

naar voor trad, The Snakesong Trilogy: Snakesong/Le Voyeur (1994), Snakesong/Le Pouvoir (1995) en Snakesong/Le 

Désir (1996). In 1998 bracht hij de herwerkte versie van de gehele Snakesong-trilogie op de planken.  

 

In september 1997 werd hij gevraagd voor het theaterluik van Documenta X (Kassel). Hij creëerde er Caligula 

naar Camus, het eerste deel van de diptiek No beauty for me there, where human life is rare. Met Morning Song (1999), 

het tweede deel van de diptiek No beauty…, wonnen Jan Lauwers en Needcompany een Obie-Award in New 

York. Op vraag van William Forsythe creëerde Jan Lauwers, in samenwerking met het Ballett Frankfurt de 

productie DeaDDogsDon’tDance/DjamesDjoyceDeaD (2000).  

 

Images of Affection (2002) werd gecreëerd naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van Needcompany. Onder de 

titel No Comment (2003) bracht Jan Lauwers drie monologen en een danssolo. Charles Mee, Josse De Pauw en Jan 

Lauwers schreven respectievelijk een tekst voor Carlotta Sagna (Salome), Grace Ellen Barkey (De teedrinkster) en 

Viviane De Muynck (Ulrike). Zes componisten: Rombout Willems, Doachim Mann, Walter Hus, Senjan Jansen, 

Hans Petter Dahl en Felix Seger schreven de muziekcompositie voor de danssolo van Tijen Lawton. De thema’s 

uit de voorstelling zijn de thema’s die Jan Lauwers al sinds het begin van zijn werk bij de Needcompany 

herformuleert en herdefinieert: geweld, liefde, erotiek en dood.  

Een verzameling van enkele duizenden etnologische en archeologische objecten die Jan Lauwers’ vader heeft 

nagelaten, was de aanzet om het verhaal te vertellen van Isabella Morandi in de voorstelling De kamer van Isabella 

(2004) (Festival d’Avignon). Negen performers onthullen samen het geheim van Isabella’s kamer met als centrale 

figuur de monumentale actrice Viviane De Muynck. Deze voorstelling kreeg meerdere prijzen, waaronder de 

Prijs van de Vlaamse Gemeenschap Cultuur 2006 in de categorie toneelliteratuur. 

In 2006 creëerde Jan Lauwers twee voorstellingen voor het Festival van Avignon:  De Lobstershop, gebaseerd op 

een nieuwe tekst van zijn hand, en Alles is ijdelheid, een monoloog door Viviane De Muynck, gebaseerd op het 

gelijknamige boek met spraakmakende mémoires van Claire Goll. 

 

Salzburger Festpiele nodigt Jan Lauwers in de zomer van 2008 uit om een nieuwe voorstelling te maken, Het 

Hertenhuis. Deze nieuwe voorstelling vormt samen met De kamer van Isabella (2004) en De Lobstershop (2006) het 

laatste deel van de trilogie over menselijkheid: Sad Face | Happy Face. Deze trilogie werd voor het eerst integraal 

vertoond op de Salzburger Festspiele 2008. 

 

Jan Lauwers werd geselecteerd door de Biënnale van Venetië voor de workshop of Dramatic Arts waarbij curator 

Alex Rigola een groep vooraanstaande theatermakers uitnodigde. Dit resulteerde in een voorstelling: The Seven 

Sins (2012). 
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Jan Lauwers schrijft een nieuwe tekst De kunst der vermakelijkheid (2011) die in première ging in Wenen. De 

voorstelling toert momenteel met in de hoofdrol Dirk Roofthooft. Caligula, eveneens een samenwerking met het 

Burgtheater, zal voor het eerst vertoond worden in mei 2012. 

 

De nieuwste tekst die Jan Lauwers schreef voor het Needcompany ensemble is Marktplaats 76. De voorstelling zal 

in première gaan tijdens de Ruhrtriënnale 2012.  

 

PROJECTS 

In 1999 startte Jan Lauwers Needlapb: een eenmalige ruimte voor ideeën, kanttekeningen, schetsen, losse 

gedachten. Tijdens Needlapb kan men kennis maken met de beginfase van diverse projecten waar experiment 

tastend zijn weg zoekt naar de scène.  

 

Just for Toulouse (Théâtre Garonne, 2006) was de eerste editie van een avond waarop de associated performing 

artists van Needcompany installaties en performances brachten. In BOZAR (2007) werd Just for Brussels 

gepresenteerd. 

 

Deconstructions zijn opgebouwd door Jan Lauwers met afval van het museum. Deze museale installaties waren 

reeds te zien in BOZAR (Brussel) en in haus der kunst (München) in 2007. Hierin bracht het NC-ensemble een 

zes uur durende marathonperformance waarin de denkwereld van Jan Lauwers samenkwam. Dit resulteerde in 

The House of Our Fathers, die na de 16e Internationale Schillertage in Mannheim ook naar Museum M in Leuven 

gaat. 

 

Samen met Maarten Seghers richtte hij OHNO COOPERATION op, die hun wederzijds artistiek engagement 

bestempelt. Tot op heden heeft zich dat geuit in het bekijken van, denken over en maken van muziek, beeldend 

werk en performances: The Grenoble Tapes (2006), O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. (2006), The OHNO Cooperation 

Conversation On The O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. 0ntology (2007). Deze worden samen gebracht in an OHNO 

cooperation evening (2008). In 2009 nodigde OHNO COOPERATION als curator- en kunstenaarsduo 

verschillende kunstenaars uit voor De Tragedie Van Het Applaus – Roubaix. . In CC Strombeek werd op vraag van 

Luk Lambrecht een variatie van De Tragedie Van Het Applaus gebracht, in confrontatie met werk van Jeff Wall. 

 AIR Antwerpen nodigde OHNO cooperation uit om hun vijfde editie van OPEN AIR te cureren in augustus 

2011. Ze stelden er kunstenaars van over de hele wereld voor.  

 

 

FILMPROJECTEN 

Jan Lauwers heeft een aantal film- en videoprojecten op zijn naam staan, waaronder From Alexandria (1988), 

Mangia (1995), Sampled Images (2000), C-Song (2003), C-Song Variations (2007) en The OHNO Cooperation 

Conversations on the O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Ontology (2007). Tijdens de zomer van 2001 maakte Lauwers zijn 
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eerste langspeelfilm Goldfish Game (2002). Het script werd samen geschreven Dick Crane. Goldfish Game is het 

verhaal van een kleine gemeenschap mensen die op een gewelddadige manier uit elkaar wordt gerukt. De film 

ging in première op het Film Festival van Venetië in de New Territories (Nuovi Territori) categorie. Het 

internetmagazine Kinematrix (Italië), riep Goldfish Game uit tot beste film binnen de categorie Formati Anomali. 

Uit het juryrapport: “Een vernieuwende regiestijl die de limieten van het digitale medium overtreft”. Goldfish 

Game werd geselecteerd voor het filmfestival “International Human Rights Film And Video Festival Buenos Aires” 

in 2002, voor het filmfestival van Gent in 2002 en voor het Solothurn FilmFestival in Zwitserland in 2003. 

Tijdens het Slamdance Filmfestival (januari 2004) kreeg Goldfish Game de prijs voor beste ensemble, met name 

“Grand Jury Honor for Best Ensemble Cast”.  

 

In februari 2003 maakte Jan Lauwers een kortfilm zonder woorden over geweld, C-Song. Deze kortfilm werd 

vertoond voor een beperkt publiek in de Needlapb in het STUK (Leuven), in de Kaaitheaterstudio’s (Brussel) en 

tijdens Oorlog is geen Kunst in de Vooruit in Gent. In april 2004 ging C-Song officieel in première op het 

kortfilmfestival Courtisane (2004) in Gent. De film werd vervolgens geselecteerd voor het Internationaal 

Kortfilmfestival Hamburg 2004 en was in juli 2004 te zien in de oude watertoren te Bredene in het kader van 

Grasduinen 2004, SMAK-aan-Zee.  

C-Song Variations (2007), een kortfilm naar aanleiding van De Lobstershop, ging in april in avant-première in 

BOZAR (Brussel) en kende zijn première op het festival Temps d’Images in La Ferme du Buisson (Parijs) in 

oktober 2007. Deze kortfilm werd vervolgens vertoond in haus der kunst (2007) in München. 

Voor het SPIELART Festival in München (2007) maakte hij samen met Maarten Seghers een video project: The 

OHNO Cooperation Conversations on the O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Ontology. 

 

BEELDEND WERK 

Op vraag van curator Luk Lambrecht nam Jan Lauwers deel aan de expositie Grimbergen 2002, samen met 8 

andere kunstenaars (o.m. Thomas Schütte, Lili Dujourie, Job Koelewijn, Atelier Van Lieshout, Jan De Cock, Ann 

Veronica Janssens).  

In het voorjaar van 2006 maakte zijn werk deel uit van de tentoonstelling DARK in het museum Boijmans van 

Beuningen te Rotterdam.  

In 2007 bracht Jan Lauwers zijn eerste solotentoonstelling in het Brusselse BOZAR gecureerd door Jérôme Sans 

(voormalige directeur Palais de Tokyo, BALTIC centre for contemporary arts). Naar aanleiding van deze 

tentoonstelling maakte hij ook een eerste boek dat focust op zijn beeldend werk van 1996 tot 2006. Op de 

kunstbeurs Artbrussels (2007) werd hij uitgenodigd door BOZAR een site-gebonden werk te maken.  

Jan Lauwers werd uitgenodigd om deel te nemen aan de keramische groepstentoonstelling Down to Earth (2009) in 

CC Strombeek door Luk Lambrecht, met werk van o.m. Ann Veronica Janssens, Heimo Zobernig, Atelier Van 

Lieshout (AVL), Lawrence Weiner, Kurt Ryslavy en Manfred Pernice. 
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In 2009 nodigde Jérôme Sans Jan Lauwers uit in het kader van Curated by_vienna 09 om nieuw werk tentoon te 

stellen bij Galerie Bleich-Rossi. Curated by bracht 18 Weense hedendaagse kunstgalerijen en internationale 

curatoren samen. 

Champ d’Action en M HKA organiseerden in september 2011 de 8e editie van Time Canvas, waar “Last Guitar 
Monster” van Jan Lauwers getoond wordt.  
 

Deconstructions zijn opgebouwd door Jan Lauwers met afval van het museum. Deze museale installaties waren 

reeds te zien in BOZAR (Brussel) en in haus der kunst (München) in 2007. 

The House of Our Fathers – een huis van 20m x 5m x 5m – is de basis van een nieuw groot project van Jan 

Lauwers. Een ‘huis’-kunstwerk dat tijd, plaats en waarneming (het essentiële verschil tussen theater en beeldend 

kunst) onderzoekt. Dit huis wordt in de loop der jaren uitgebouwd tot een volledig autonoom kunstwerk waarin 

Jan Lauwers andere kunstenaars uitnodigt. Een tweede versie was te zien in Museum M in 2011 (Leuven). Er 

wordt gewerkt naar een grote versie voor Hannover’s Kunstfestspiele Herrenhausen in 2013.  

 

Een korte versie van deze biografie is te vinden op www.needcompany.org.  
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GRACE ELLEN BARKEY 

Grace Ellen Barkey, geboren in Surabaya, Indonesië, studeerde dansexpressie en moderne dans aan de 

Theaterschool in Amsterdam. Ze werkte na haar opleiding als actrice en danseres. Alvorens ze in 1986 

Needcompany mee oprichtte en vaste choreografe werd van het gezelschap, choreografeerde ze verscheidene 

producties. Voor Needcompany realiseerde Grace Ellen Barkey de choreografieën van Need to Know (1987), ça va 

(1989), Julius Caesar (1990), Invictos (1991), Antonius und Kleopatra (1992) en Orfeo (1993). Daarnaast acteerde ze 

in een aantal van deze producties alsook in The Snakesong Trilogy – Snakesong/Le Voyeur (1994), Caligula (1997), 

Needcompany’s King Lear (2000), Images of Affection (2002), No Comment (2003), De Lobstershop (2006), Het Hertenhuis 

(2008), De kunst der vermakelijkheid (2011) en Marktplaats 76 (2012). In Goldfish Game (2002), de eerste 

langspeelfilm van Jan Lauwers & Needcompany, maakte ze deel uit van de cast.  

 

Sinds 1992 bouwt ze met haar eigen ensceneringen gestaag een succesvolle internationale carrière uit. Theater am 

Turm in Frankfurt coproduceerde haar eerste voorstellingen One (1992), Don Quijote (1993) en Tres (1995). 

Needcompany-producties waren Stories (Histoires / Verhalen) (1996), Rood Red Rouge (1998) en Few Things (2000). 

Deze laatste productie werd zowel in eigen land als internationaal zeer enthousiast onthaald. Met (AND) (2002) 

overschreed choreografe Grace Ellen Barkey met onweerstaanbare flair alle grenzen van het theater, de dans en de 

muziek. In 2005 bracht Grace Ellen Barkey Chunking en werd zij genomineerd voor de cultuurprijzen van de 

Vlaamse Gemeenschap (2005). Voor de dansvoorstelling The Porcelain Project (2007) creëerde zij samen met Lot 

Lemm een porseleinen installatie. This door is too small (for a bear) (2010) is haar nieuwe voorstelling in 

samenwerking met Lot Lemm. Grace Ellen Barkey en Lot Lemm zetten hun samenwerking verder en werken aan 

een nieuwe voorstelling waarvoor The Residents muziek zal componeren. 

 

In 2004 startten Grace Ellen Barkey & Lot Lemm naar aanleiding van hun nauwe artistieke samenwerking 

Lemm&Barkey op: ze ontwierpen de kostuums voor De kamer van Isabella (2004) en bedachten voor Chunking, The 

Porcelain Project en This door is too small (for a bear) het concept, het decor en de kostuums. In 2007 creëerden zij een 

museale porseleinen installatie n.a.v. de voorstelling The Porcelain Project. Deze was te zien in verschillende musea 

zoals o.m. BOZAR (Brussel) en het Benaki museum (Athene). Vervolgens nodigde curator Luk Lambrecht hen uit 

voor de groepstentoonstelling I am your private dancer (2008) in het CC Strombeek, maakten zij werk voor de 

groepstentoonstelling Het spel van de waanzin, over gekte in film en theater (2008) van het Dr. Guislain museum 

(Gent) en werden zij uitgenodigd voor de tentoonstelling Down to Earth (2009) in het luik “hedendaags keramiek” 

door curator Hugo Meert. In het ModeMuseum Hasselt toont de 3e Hasseltse triënnale SUPERBODIES werk van 

Lemm&Barkey. 
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ANNA SOPHIA BONNEMA 

Van 1982 tot 1986 doorliep de Nederlandse Anna Sophia Bonnema theaterschool te Amsterdam. Ze realiseerde 

verschillende theatervoorstellingen en schreef een groot aantal theaterteksten waaronder De bomen het bos 

gerealiseerd met theatergroep Nieuw West, en Tegenmaat. Vanaf 1995 werkte ze samen met Hans Petter Dahl in 

de performancegroep L & O Amsterdam. Ze creëerden verschillende voorstellingen waaronder de love-show 

Tantra & Western (1995), What have you done with my poem? - Sing-Dance #1 (1996), Made in Heaven – Sing-Dance #2 

(1997), Attention - Sing-Dance #3 (1998) en de multidisciplinaire performance Post coïtum omne animal triste est 

(1999), met iedere avond een andere improviserende danser. Voor deze projecten werkten ze samen met mensen 

uit verschillende disciplines zoals Liza May Post (beeldend kunstenaar), Oyvind Berg (schrijver), Tom Jansen 

(acteur), improviserende dansers waaronder David Zambrano, Laurie Booth, Eva Maria Keller, Michael 

Schumacher en anderen. In 1997 maakten zij een coproductie met Bak-Truppen Good Good Very Good. Als duo 

maakten ze de voorstellingen Nieuw Werk (2001) en Shoes and Bags (2003). De aanleiding voor Shoes and Bags was 

de opening van hun virtuele mode-, kunst- en concepthuis MaisonDahlBonnema. Met Robert Steijn (performend 

dramaturg) maakten ze in 2005 de denkvoorstelling Not The Real Thing. Hun laatste producties The Ballad of Ricky 

and Ronny – a pop opera (2007) en Ricky and Ronny and Hundred Stars - A Sado-Country Opera (2010) en Analysis – the 

Whole Song (2011) worden ondersteund door Needcompany.  

 

Needcompany’s King Lear (2000) was Anna Sophia Bonnema’s eerste productie met Jan Lauwers & Needcompany. 

Sindsdien was ze ook te zien in Images of Affection (2002), Goldfish Game (2002), De kamer van Isabella (2004), De 

Lobstershop (2006), Het Hertenhuis (2008), Caligula (2012) en Marktplaats 76 (2012). In No Comment (2003) verving 

ze Carlotta Sagna. Ze schreef reeds verschillende teksten, waaronder teksten voor Needlapb en de Monoloog van de 

leugenaar voor De kamer van Isabella (2004).  

 

HANS PETTER DAHL 

Hans Petter Dahl was van 1987 tot 1995 verbonden aan het Noorse gezelschap Bak-Truppen. In 1995 richtte hij, 

samen met Anna Sophia Bonnema, de performancegroep L & O Amsterdam op. Ze creëerden verschillende 

voorstellingen waaronder de love-show Tantra & Western (1995), What have you done with my poem? - Sing-Dance #1 

(1996), Made in Heaven – Sing-Dance #2 (1997), Attention - Sing-Dance #3 (1998) en de multidisciplinaire 

performance Post coïtum omne animal triste est (1999), met iedere avond een andere improviserende danser. Voor 

deze projecten werkten ze samen met mensen uit verschillende disciplines zoals Liza May Post (beeldend 

kunstenaar), Oyvind Berg (schrijver), Tom Jansen (acteur), improviserende dansers waaronder David Zambrano, 

Laurie Booth, Eva Maria Keller, Michael Schumacher en anderen. In 1997 maakten zij een coproductie met Bak-

Truppen Good Good Very Good. Als duo maakten ze de voorstellingen Nieuw Werk (2001) en Shoes and Bags (2003). 

De aanleiding voor Shoes and Bags was de opening van hun virtuele mode-, kunst- en concepthuis 

MaisonDahlBonnema. Met Robert Steijn (performend dramaturg) maakten ze in 2005 de denkvoorstelling Not 

The Real Thing. Hun producties The Ballad of Ricky and Ronny – a pop opera (2007) en Ricky and Ronny and Hundred 

Stars - A Sado-Country Opera (2010) en Analysis – the Whole Song (2011) worden ondersteund door Needcompany.  
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Met Needcompany’s King Lear (2000) werkte Hans Petter Dahl voor het eerst samen met Jan Lauwers & 

Needcompany. Sindsdien was hij ook te zien in Images of Affection (2002), Goldfish Game (2002), De kamer van 

Isabella (2004), De Lobstershop (2006), Het Hertenhuis (2008), Caligula (2012) en Marktplaats 76 (2012). Voor No 

Comment (2003), De kamer van Isabella, De Lobstershop, Het Hertenhuis, Marktplaats 76 en Needlapb componeerde hij 

muziek.  

 

VIVIANE DE MUYNCK 

Viviane De Muynck is voornamelijk gekend als één van de centrale actrices van Needcompany. Begin jaren ’90 

ontmoette zij Jan Lauwers, artistiek directeur van Needcompany, met wie zij sindsdien een boeiend parcours 

heeft afgelegd. 

 

Zij studeerde toneel aan het Conservatorium van Brussel en was leerlinge van Jan Decorte. Vanaf 1980 was ze lid 

van het collectief Mannen van den Dam en acteerde ze onder meer in De Pelikaan (Strindberg), Het laxeermiddel 

(Feydeau), De macht der gewoonte (Bernhard) en Het Park (Strauss). In 1987 ontving ze de ‘Theo d’Or’ voor haar rol 

van Martha in Who’s Afraid of Virginia Woolf? in een regie van Sam Bogaerts bij het gezelschap De Witte Kraai. 

Daarna sloot ze zich aan bij Maatschappij Discordia en speelde onder andere UBU ROI (Alfred Jarry) Kras (Judith 

Herzberg), Das Spiel vom Fragen (Handke), Maat voor Maat (Shakespeare) en Driekoningenavond.  

 

Een samenwerking met drie theaters in Nederland resulteerde in Count your Blessings bij Toneelgroep Amsterdam, 

in een regie van Gerardjan Rijnders, Iphigenia in Taurus bij het Nationaal Toneel in Den Haag in een regie van Ger 

Thijs en Hamlet bij het zuidelijk Toneel in een regie van Ivo Van Hove. Ze speelde in twee Kaaitheaterproducties: 

in 1994 in Pijl van de Tijd (Martin Amis) in een regie van Guy Cassiers en in 1995 de rol van Odysseus in Philoktetes 

Variations (Müller, Gide, Jesureen) van Jan Ritsema, naast Dirk Roofthooft en Ron Vawter. Ze was ook gastartiest 

bij de Wooster Group (New York) in onder andere The Hairy Ape van O’Neill en ze toerde met Relazione Pubblica, 

een choreografie van Caterina en Carlotta Sagna. In 2007 speelde zij de hoofdrol in Ein fest für Boris, een creatie 

voor de Salzburger Festspiele. 

 

Ze werkte samen met musici o.a. La Trahison Orale (oratorium van Maurizio Kagel) met het Schönberg Ensemble 

(dirigent Rembert De Leeuw), Ode to Napoleon Bonaparte (Arnold Schönberg) met Zeitklang (dirigent Alain Franco) 

en Spectra Ensemble (dirigent Philippe Raté), Lohengrin (Schiarrino) met Neue Musik Berlin (dirigent Beat Furrer 

en regie Ingrid von Wantoch Rekowski). In 2004 werkte ze samen met Erik Sleichim en het Bl!ndman Saxophone 

Quartet in Men in Tribulation. In 2006 nam ze deel aan de voorstelling Walking in the Limits, een samenwerking met 

Franz Krug & Heiner Reber. 

 

Viviane De Muynck is regelmatig te zien in film- en TV-producties. Ze acteerde onder meer in Vinaya, een film 

van Peter van Kraaij en Josse De Pauw, in De avonden, in een regie van R. Van den Berg, naar het gelijknamige 
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boek van Gerard Reve, in Vincent en Theo (regie Robert Altman) en in The Crossing (regie Nora Hoppe). Ze werd 

tweemaal genomineerd voor het ‘Gouden Kalf’ op het filmfestival van Utrecht: voor de film De avonden en voor 

het TV-drama Duister licht van Martin Koolhoven. In 2005 speelde zij mee in de eerste langspeelfilm van Fien 

Troch, Een ander zijn geluk en was ze te zien in de film Vidange Perdue (2006) van Geoffrey Enthoven.  

Daarna volgde de langspeelfilm Vreemd Bloed (2010) van Maria Goos en Mark Timmers, alsook een opmerkelijke 

rol in de geprezen televisiereeks Oud België (2010), een fictiereeks van Indra Siera naar een scenario van Peter Van 

Den Begin en Stany Crets.   

In 2011 acteert ze in de langspeelfim Swooni van Kaat Beels en Het Goddelijke Monster, een fictiereeks van Hans 

Herbots. Ook zal ze een rol vertolken in de nieuwe speelfilm van Nic Balthazar Tot Altijd (2012) en de nieuwe 

fictiereeks van Tom Lenaerts en Tom van Dyck, Met Man en Macht. 

  

Viviane De Muynck is een internationaal veelgevraagde gastdocente in theateropleidingen en -workshops. 

Daarnaast was ze ook als regisseuse aan het werk in Duitsland. In het Deutsches Schauspielhaus in Hamburg 

creëerde ze in 2000 Die Vagina Monologe, en - in een bewerking van William Faulkner – As I Lay Dying (2003).  

 

Sedert de opera Orfeo (1993) van Walter Hus en Jan Lauwers, acteert zij regelmatig met Needcompany in 

Lauwers’ producties. Ze was onder meer te zien in The Snakesong Trilogy (Le Pouvoir, Le Désir en de integrale 

versie), Macbeth (1996), Caligula (1997), Morning Song (1999), DeaDDogsDon’tDance/DJamesDJoyceDeaD (2000), 

Goldfish Game (2002), No Comment (2003), De kamer van Isabella (2004), Alles is ijdelheid (2006) en Het Hertenhuis 

(2008). Voor DeaDDogsDon’tDance/DJamesDJoyceDeaD schreef ze samen met Jan Lauwers de tekst. Daarnaast nam 

zij de bewerking van de tekst Alles is ijdelheid voor zich, naar het gelijknamige boek van Claire Goll. In 2006 kreeg 

zij de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap in de categorie podiumkunsten. 

 

MISHA DOWNEY 

Misha Downey – geboren  in Leicester, Groot-Brittannië – studeerde van 1989 tot 1992 aan de London 

Contemporary Dance School. Na zijn opleiding is hij medeoprichter van de Bedlam Dance Company onder 

leiding van de choreograaf Yael Flexer. Hij werkt mee met het dansgezelschap Adventures in Motion Pictures 

(AMP) aan de productie De Notenkraker en danst in de Harlemations Dance Company van de choreograaf Bunty 

Mathias. In januari 1994 vervoegt hij het dansgezelschap Rosas van Anne Teresa De Keersmaeker, waar hij 

deelneemt aan de creatie Kinok en Amor constante más allá de la muerte. Vervolgens is hij ook betrokken bij de 

hernemingen van Toccata. Voordat hij zich bij Needcompany aansluit, danst hij eveneens bij de choreograaf 

Matthew Bourne Het Zwanenmeer (1996). In 2000 is hij medeoprichter van het Belgische gezelschap Amgod en 

creëert hij What Do You Want? (2001), Second Album (2003) en As Simple As That (2005). In 2005 danst hij in Groot-

Brittannië bij The Cholmondeleys van Lea Anderson in de productie Flesh and Blood. Daarnaast werkte hij ook in 

Zwitserland voor de Gisela Rocha Company. 

  

Hij danst voor het eerst bij Needcompany in de productie Rood Red Rouge (1998) van Grace Ellen Barkey en 
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vervolgens ook in Few Things (2000), The Porcelain Project (2007) en This door is too small (for a bear) (2010). De 

samenwerking met Jan Lauwers begint met de deelname als acteur aan de herneming van Caligula (1998) en als 

danser/acteur aan Morning Song (1999), Needcompany’s King Lear (2000), de langspeelfilm Goldfish Game (2002), 

Images of Affection (2002) en Het Hertenhuis (2008) van Jan Lauwers. In De kamer van Isabella (2004) vervangt hij 

Ludde Hagberg. 

 

JULIEN FAURE 

Julien Faure, geboren in Frankrijk, studeerde van 1995 tot 1998 een kunstopleiding aan INSAS te Brussel. Na zijn 

studies werkte hij samen hij met Pierre Droulers aan de creatie Multim in Parvo (1998), een voorstelling in 

opdracht van het KunstenFESTIVALdesArts. Hij werkte vervolgens met verschillende choreografen als Karin 

Vyncke, Julie Bougard, Jean-François Duroure en Cie Osmosis. In 2001 maakte hij zijn eigen choreografie 

Stamata #1-Et si demain voit le jour.  

 

Voor de productie (AND) (2002) van Grace Ellen Barkey, werkte hij voor de eerste maal samen met 

Needcompany. In Images of Affection (2002) verving hij Timothy Couchman. Daarnaast is hij ook te zien in de 

voorstelling De kamer van Isabella (2004), De Lobstershop (2006), Het Hertenhuis (2008), De kunst der vermakelijkheid 

(2011) en Marktplaats 76 (2012) van Jan Lauwers en Chunking (2005), The Porcelain Project (2007) en This door is too 

small (for a bear) van Grace Ellen Barkey (2010). 

 

YUMIKO FUNAYA 

Yumiko Funaya is geboren in Japan en studeerde dans aan de Japan Woman’s College of Physical Education in 

Tokyo (2002-2004). In 2004 sloot zij zich aan bij P.A.R.T.S, de hedendaagse dansschool in Brussel. 

 

Zij startte de samenwerking met Jan Lauwers & Needcompany voor de creatie van Het Hertenhuis (2008) en is deel 

van de cast van De kunst der vermakelijkheid (2011) en Marktplaats 76 (2012). In De kamer van Isabella vervangt zij 

Louise Peterhoff. In The Porcelain Project van Grace Ellen Barkey vervangt zij Taka Shamoto. This door is too small 

(for a bear) (2010) is haar eerste creatie in samenwerking met Grace Ellen Barkey. 

 

BENOÎT GOB 

Benoît Gob studeerde schilderkunst aan de kunstacademie van Luik, waarna hij zijn studies verder zette aan INSAS 

te Brussel. In 1998 vervoegde hij het dansgezelschap Ultima Vez van Wim Vandekeybus en danste mee in 

verschillende producties als The day of heaven and hell, In spite of wishing and wanting en Inasmuch as life is borrowed.  

 

Hij werkte voor het eerst samen met Needcompany in (AND) (2002) van Grace Ellen Barkey. Hij verving Dick 

Crane in Images of Affection (2002). Daarnaast is hij ook te zien in de voorstelling De kamer van Isabella (2004), De 

Lobstershop (2006), Het Hertenhuis (2008), De kunst der vermakelijkheid (2011) en Marktplaats 76 (2012) van Jan 
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Lauwers en Chunking (2005), The Porcelain Project (2007) en This door is too small (for a bear) (2010) van Grace Ellen 

Barkey. 

 

TIJEN LAWTON  

Tijen Lawton, geboren te Wenen, met een Britse vader en een Turkse moeder, is grootgebracht in Oostenrijk, 

Italië en Turkije en kwam uiteindelijk in Groot-Brittannië terecht. In Londen volgt ze een dans- en 

muziekopleiding aan The Arts Educational School van 1984 tot 1988 en van 1988 tot 1991 aan de London 

Contemporary Dance School. In 1989 is ze gedurende één jaar uitwisselingsstudente in de prestigieuze Julliard 

School in New York. Ze volgt verschillende stages en workshops voor dans in Parijs en Istanbul. 

 

In 1991 richt ze mee Foco Loco op, een gezelschap dat zich toespitst op onderzoek en ontwikkeling van dans op 

alle domeinen. In 1992 sluit ze zich aan bij Emma Carlson & dancers en toert met de voorstelling Inner Corner 

doorheen Groot-Brittannië en Duitsland. In 1996 komt ze naar Brussel om mee te werken aan verschillende 

creaties van Pierre Droulers: Les Beaux jours (1996), Lilas (1997) en Multim in Parvo (1998), gevolgd door 

internationale tournees. Ondertussen maakt ze ook haar eerste choreografieën: Les Petites formes (1997) dat bestaat 

uit Je n’ai jamais parlé, Les Beaux jours en Plus fort que leurs voix aiguës (1998).  

 

De samenwerking met Jan Lauwers & Needcompany begint met de deelname als actrice / danseres aan de 

herneming van Caligula (1998) en Morning Song (1999). Sindsdien is ze een vaste waarde in de producties van 

Needcompany. Ze is onder andere te zien in Needcompany’s King Lear (2000), Images of Affection (2002), Goldfish 

Game (2002), No Comment (2003), De kamer van Isabella (2004), De Lobstershop (2006) en Het Hertenhuis (2008). Ze 

danst ook in Few Things (2000), (AND) (2002),  Chunking (2005) en The Porcelain Project (2007)  van Grace Ellen 

Barkey. 

 

MAARTEN SEGHERS 

Maarten Seghers studeerde theaterregie aan het RITS te Brussel. Ondertussen maakte hij zijn eigen werk (theater 

en muziek). In 2001 maakte hij met de theatergroep d a e m m e r u n g de voorstelling Angel Butcher. Images of 

Affection (2002) was zijn eerste productie bij Needcompany.  

 

Zowel voor Images of Affection (2002), De kamer van Isabella (2004), De Lobstershop (2006), Het Hertenhuis (2008), 

Markplaats 76 (2012) en Needlapb van Jan Lauwers en (AND) (2002), Chunking (2005), The Porcelain Project (2007) 

en This door is too small (for a bear) van Grace Ellen Barkey, schreef hij muziek, naast zijn deelname als performer. 

Voor No Comment (2003) en The Unauthorized Portrait (2003) – een film door Nico Leunen over Jan Lauwers – en 

De kunst der vermakelijkheid (2011) componeerde hij muziek.  

 

Samen met Jan Lauwers richtte hij OHNO COOPERATION op, die hun wederzijds artistiek engagement 

bestempelt. Tot op heden heeft zich dat geuit in het bekijken van, denken over en maken van muziek, beeldend 
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werk en performances: The Grenoble Tapes (2006), O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. (2006), So man, (2007), The OHNO 

Cooperation Conversation On The O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. 0ntology (2007). Deze worden samen gebracht in an 

OHNO cooperation evening (2008). In 2009 nodigde OHNO COOPERATION als curator- en kunstenaarsduo 

verschillende kunstenaars uit voor De Tragedie Van Het Applaus – Roubaix / Strombeek. Op vraag van AIR Antwerpen 

cureerde OHNO cooperation de vijfde editie van OPEN AIR, waarvoorzij  kunstenaars van over heel de wereld 

uitnodigden. 

 

ELÉONORE VALÈRE 

Éléonore Valère werd geboren in Frankrijk, waar ze filosofie studeerde. Ze volgde de opleiding van de dansschool 

P.A.R.T.S (Anne Teresa De Keersmaeker) met een studiebeurs van het Franse ministerie van Cultuur. In 2004 

werd ze lid van Ultima Vez, het gezelschap van Wim Vandekeybus, en nam ze onder meer deel aan de Europese 

tournee van Porteuses de mauvaises nouvelles. Ze assisteerde Anton Lachky bij de creatie van Heaven is the place, Inner 

eye en Softandhard. Voor Charleroi/Danses (Michèle Anne De Mey) danste ze in Sinfonia Eroïca, een productie 

waarmee ze de hele wereld rond toerde, en creëerde ze de solo Lands. Ze werkte ook samen met Justin Garrick, 

Jean Abreu (Figis) en William Forsythe (Human Writes). Onlangs maakte ze verschillende dansstukken (On 

Friskin, Skonifrin) en danste ze in Mental Finland van Kristian Smeds. Ze begeleidde een aantal stages en gaf les in 

verschillende scholen, onder meer in Parijs (Ménagerie de Verre), Toulouse, Boedapest, Salzburg, Brussel, Praag, 

Antwerpen en Turijn. Haar samenwerking met Jan Lauwers startte in 2009 met de vervanging van Tijen Lawton 

in Het hertenhuis. 

 

INGE VAN BRUYSTEGEM 

Inge Van Bruystegem studeerde dans aan de London Contemporary Dance School (1996 -1999) waarna zij diverse 

workshops volgde in onder meer Antwerpen, Wenen, Luxemburg en Londen. Zij werkt reeds een aantal jaren als 

fotomodel, maar nam ondertussen deel aan verschillende projecten: performances waaronder wolv goes 

international (2002) met Veronika Zott te Wenen, drindrunkmehr (2003) voor het Tanzquartier Wien, Pasavoir 

(L’Aeronef/Victoria, 2001), Aarschot-Mechelen (Gand Cru, 2004) en een gastoptreden bij Project 1 (Poni, 2004). 

Daarnaast werkte zij mee aan kortfilms van onder meer Hans Bryssinck, Hans Van Nuffel en Ingrid 

Vanderhoeven.  

De Lobstershop (2006) van Jan Lauwers is haar eerste theatervoorstelling en zo ook haar eerste samenwerking met 

Needcompany. In de voorstelling Chunking (2005) van Grace Ellen Barkey verving zij tijdelijk Louise Peterhoff. 

Zij maakt deel uit van de cast van Het Hertenhuis (2008) van Jan Lauwers. 
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DE PERS OVER DE SAD FACE | HAPPY FACE TRILOGIE 

 
TANZ JAARBOEK 2008  
Belangrijkste productie:  

Sad Face / Happy Face - trilogie van Jan Lauwers 

 

Belangrijkste ensemble:  

Needcompany van Jan Lauwers 

 

Belangrijke ontwikkeling in politiek en de kunsten:  

Het concessieloze en absoluut geëngageerde werk van Jan Lauwers 

Ballet-Tanz – Jaarboek 2008 – Anna Hohler 

(Lausanne, ballet-tanz, movement) 

 

 

The most original performance:  

Jan Lauwer’s Needcompany with their trilogy "Sad Face/Happy Face".  

Die Presse, 28 augustus 2008 - Reuters/Toernstroem  
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Hooikaai 35 

B-1000 Brussel 

tel +32 2 218 40 75 

fax +32 2 218 23 17 

 

 

www.needcompany.org 

 

Zakelijke en algemene leiding: Christel Simons / christel@needcompany.org  / +32 495 12 48 22 

Assistentie zakelijke leiding / yannick@needcompany.org 
Financieel manager: Sarah Eyckermans / sarah@needcompany.org 

Dagelijkse leiding en verkoop: Inge Ceustermans / inge@needcompany.org 

Productieleiding: Luc Galle / luc@needcompany.org 

Regieassistent, dramaturgie en communicatie: Elke Janssens / elke@needcompany.org 

Assistentie communicatie / publicaties: Eva Blaute / eva@needcompany.org 
Tour management: Frank Van Elsen / frank@needcompany.org 

 


