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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

ZINDERING
DO 09.12 – 20:30

Muziektheater
Enoch Arden
ACT2 & Muziektheater 

Transparant

LOCATIE 

De Maan

BEZETTING

Dirk Roofthooft - spel
Guy Vandromme – piano
Koenraad Tinel – beeldend 
kunstenaar
Maja Jantar – klankperformance 
en videokunst
Luc Schaltin - lichtontwerp
Jim Clayburg - artistiek advies
Silas Bieri - technische directie

Act 2 – concept en productie
I.s.m. Muziektheater 
Transparant
I.s.m. pianomobil
in co-production met Talklang 
festival - Süd-Tirol
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Programma
Monodrama Enoch Arden (Richard Strauss 1897 – orig. Alfred Tennyson)

“Een soundtrack zonder film”, zo omschrijft musicoloog John Pritchett het mono-
drama Enoch Arden van Richard Strauss. Strauss’ vergeten parel dateert uit 1897 
en is geschreven voor spreekstem en piano. Een symfonisch gedachte pianopartij 
begeleidt het verhaal van Alfred Tennyson. Het liefdesverhaal, een driehoeksver-
houding, speelt zich af aan de Engelse rotskust en begint als volgt: twee vrienden, 
Enoch Arden en Philip Ray, houden beiden van Annie Lee; als Annie Lee’s keuze op 
Enoch valt, lijdt Philip in stilte; wanneer Enoch van een lange zeereis niet terugkeert, 
ontfermt Philip zich over het vaderloze gezin….

In deze nieuwe dramaturgie van ACT2 wordt Strauss’ muzikale versie van dit ver-
haal over liefde, opoffering, twijfel, angst, de nood aan geborgenheid en het verlies 
van je naaste, in een driehoeksrelatie op de scène gezet. Terwijl beeldend kunste-
naar Koenraad Tinel aan het tekenen slaat, becommentarieert videaste Maja Jantar 
deze actie met live manipulatie van videobeelden. Ondertussen kleuren acteur Dirk 
Roofthooft en pianist Guy Vandromme muzikaal èn tekstueel het lange gedicht van 
Tennyson, waarbij ze de tastbare opéénstapeling van haast onstuitbare gevoelens 
summier volgen als één lang plastisch gedicht.
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Biografieën 
Dirk Roofthooft 

Dirk Roofthooft (°1959) studeerde in 1981 af aan de Studio Herman Teirlinck. Hij 
werkte vanaf dan met toneelregisseurs, choreografen en musici als Jan Fabre, Jan 
Lauwers/Needcompany, Luk Perceval, Ivo van Hove, Theu Boermans, Jan Ritsema, 
Josse De Pauw, Peter Vermeersch, Wim Vandekeybus, Ron Vawter (The Wooster 
Group), Zita Swoon, the London Symphonietta, de jazzlegende Henry Threadgill 
(opening Salsburger Festspiele ’98) en de operaregisseur Peter Sellars. 

Met Guy Cassiers maakte hij Kaspar (Peter Handke) en Tristan (Klaus Mann) begin 
1980, Het liegen in ontbinding (1993) en Bezonken rood (2004), een productie die 
- in verschillende taalversies  - nog steeds op het repertoire gehouden wordt. In 
2006-2007 speelde hij de hoofdrol in Guy Cassiers’ Mefisto for ever. Hij ontving de 
Louis d’Or voor zijn rol in die voorstelling. In Guy Cassiers’ opera House of the Slee-
ping Beauties (2009) speelde Roofthooft de rol van de oude heer Eguchi. Naast zijn 
theaterwerk heeft Dirk Roofthooft ook een succesvolle filmcarrière uitgebouwd. Als 
film- en tv-acteur is hij gekend als Pietje de Leugenaar uit Terug naar Oosterdonk of 
van Het verdriet van België (1995), een tv-serie van Claude Goretta naar de roman 
van Hugo Claus. Hij speelde in films met Dominique Deruddere (Hombres Compli-
cados en Hochzeitfeier), Patrice Toye (Rosie) en Pleure pas, Germaine van Alain de 
Halleux, een film waarvoor Roofthooft voor de tweede maal de Joseph Plateau-prijs 
voor Beste Acteur kreeg. Hij speelde in Olivetti 82, in Somberman’s Actie (Remco 
Campert) van Casper Verbrugge,  in Anyway the wind blows, een film van Tom Bar-
man (dEUS) en in De zaak Alzheimer, Loft en De Premier van Erik Van Looy. Voor zijn 
rol in Somberman’s Actie ontving hij de prijs voor Beste Acteur van het jaar in Italië 
(Pescara). Recent speelde hij in de tv-reeksen De Ronde (2011) en in Clan (2012), 
waarvoor hij de prijs ontving van Beste acteur op de Nacht van de Vlaamse Televisie-
sterren 2013, ook in Zuidflank (2014), Chaussée d’amour (2016) , De infiltrant (2018) 
en De bende van Jan de Lichte (2020).
In de zomer van 2006 was Dirk Roofthooft met Jan Fabre eregast op het Theaterfes-
tival van Avignon. Hij speelde er De keizer van het verlies, De Koning van het pla-
giaat en Je suis sang, allen van Jan Fabre. In maart 2010 kende Jan Fabres Dienaar 
van de schoonheid - opnieuw een monoloog voor Dirk Roofthooft - zijn première. In 
de herfst van 2010 creëerde Dirk Roofthooft samen met componist en jazzmuzikant 
Kris Defoort The Brodsky Concerts, gebaseerd op teksten van Joseph Brodsky. Hij 
speelde ook in De kunst der vermakelijkheid van auteur en regisseur Jan Lauwers 
(Needcompany, 2011) en creëerde samen met Coline Struyf voor Théatre National 
de monoloog Lettre à D.(2015), het jaar waarin hij ook voor het Zeeland Festival 
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samen met Claron McFadden en David Kweksilber Big Band de muziekproduktie 
Saul speelde in een regie van Dick Hauser. In 2018 speelde hij mee in King Lear van 
Toneelgroep Maastricht onder een regie van Servé Hermans.
Dirk Roofthooft speelde in RUHE (2008, Transparant), geregisseerd door Josse De 
Pauw. In maart 2013 maakte hij voor Muziektheater Transparant samen met Diederik 
De Cock De Waterafsluiter, naar het kortverhaal van Marguerite Duras. Hij acteerde 
ook in andere Muziektheater Transparantproducties: het door hem geregisseerde 
Walcott Songs samen met Henry Threadgill en Enoch Arden samen met Eric de 
Kuyper, Escorial, de bewerking door Josse De Pauw van de eenakter van Michel 
de Ghelderode (mei 2013), en Van den Vos, een opera geïnspireerd op het episch 
dierengedicht Van den vos Reynaerde geregisseerd door FC Bergman (december 
2013). In 2019 maakte hij samen met beeldend kunstenaar Hans Op De Beeck, 
Blindman Kwartet en Claron McFadden voor Muziektheater Transparant De Vallei, 
een apocalyps. Datzelfde jaar maakte hij met Els Dietvorst en Aurelie Di Marino 
Memento Mori voor het Kaaitheater. Dirk Roofthooft won over de jaren heen ver-
schillende film- en toneelprijzen, zowel in binnen- als buitenland.  Hij speelt in het 
Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Duits.

Guy Vandromme 

Pianist en dirigent Guy Vandromme is een performer op het gebied van opera, mu-
ziektheater en dans. Hij was een belangrijke motor achter het programma van de 
Europese Culturele Hoofdstad Brugge 2002. Meer recent werd hij verantwoordelijk 
voor het festival Klankenstroom dat cultureel erfgoed, klassieke muziek en toerisme 
samenbrengt en werd hij uitgenodigd om een nieuw festival te lanceren in Süd-Tirol 
Talklang. Zijn voornaamste focus is het verleggen van de grenzen van het muziek-
theater, samenwerken met hedendaagse artiesten en het verkennen van vergeten 
muziek. In december 2018 bracht Edition Wandelweiser Records zijn eerste solo-
opname uit met werk van John Cage en Socrate van Erik Satie in samenwerking met 
de sopraan Olalla Alemán.

Maja Jantar

Maja Jantar is een meertalige ‘polysonische’ stemartieste en regisseur uit Gent. Haar 
werkveld reikt van perfomance, muziek en poëzie tot beeldende kunst. Van 2001 
tot op heden regisseerde Jantar meer dan tien opera’s, waaronder Monteverdi’s 
Incoronatione di Poppea, Sciarrino’s Infinito Nero, Humperdinck’s Hänsel und Gretel 
en Bernsteins West Side Story, en maakte verschillende theaterperformances. Als 
mede-oprichter van de poëziegroep Krikri (www.krikri.be) gaf ze performances in 
heel Europa en experimenteert ze al sinds 1996 met poëtische geluiden. Hiervoor 
werkt ze samen met artiesten uit diverse disciplines, zoals Vincent Tholomé, Angela 
Rawlings (poëzie), regisseur Ewout D’Hoore en beeldend kunstenares Hallveig 
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Ágústsdóttir. Haar visuele poëzie is al in verschillende gerenommeerde publicaties 
verschenen, zoals in Zieteratuur (Nederland), en haar beeldende werk getoond in 
verschillende tentoonstellingen zoals  Art Book Fair en kunstencentra zoals Wiels in 
Brussels, SecondRoom in Gent,  op Été 78 in Brussels en Les Abattoirs de Bomel in 
Namen.  Een deel van haar visuele poëzie is uitgegeven in verschillende publicaties, 
waaronder het boek Zieteratuur (Nl), en haar beeldend werk is te zien geweest op 
verschillende tentoonstellingen: onlangs was een selectie van inkt en papier uit haar 
Lilith-serie te bewonderen in Kunsttempel Kassel (DE). Zij heeft dit jaar ook deel-
genomen aan de groepstentoonstelling La voix libérée in het Palais de Tokyo (FR). 
Tenslotte blijft ze samenwerken met Canadese dichters en verschillende interdisci-
plinaire kunstenaars.

Koenraad Tinel 

Koenraad Tinel (Gent, 1934) is beeldhouwer en tekenaar. Al heel vroeg begon hij te 
tekenen en piano te spelen. In 1944 vluchtten zijn ouders met hem en zijn zus naar 
Duitsland, een odyssee door de puinhopen van Europa die onuitwisbaar in zijn ge-
heugen staat gegrift. Hoewel hij een getalenteerd pianist is, wil de jonge Koenraad 
beeldend kunstenaar worden. Hij studeert beeldhouwen aan het Hoger Instituut La 
Cambre in Brussel. Na zijn opleiding gaat hij in 1956 een half jaar op reis: hij trekt 
per 2CV naar Midden-India. Aan de afdeling entomologie van het Koninklijk Insti-
tuut voor Natuurwetenschappen in Brussel werkt hij een tijd als wetenschappelijk 
tekenaar. Daarna assisteert hij drie jaar zijn dertien jaar oudere neef en beeldhouwer 
Roel D’Haese in zijn atelier. Koenraad Tinel maakt zich alle technieken van metaalbe-
werking eigen en start in 1963 met een smederij. Voor diverse musea en belangrijke 
opdrachtgevers in Europa ontwerpt en vervaardigt hij metalen meubilair en sok-
kels voor kunstwerken. Drie jaar later vestigt hij zich met vrouw en kinderen in een 
Brabantse vierkantshoeve in Gooik en begint er een bronsgieterij voor eigen werk.

In 1971 stopt hij met smeden en wijdt zich volledig aan beeldhouwen en tekenen. 
Hij aanvaardt het docentschap aan Sint-Lukas Hogeschool in Brussel en is van 1972 
tot 1999 titularis van de beeldhouwafdeling. In 2000 organiseert de Vlaamse Ge-
meenschap de openluchttentoonstelling ‘BRGL’ met 42 monumentale werken van 
Koenraad Tinel in het domein van Groenenberg (Gaasbeek).

Hij exposeert zijn ‘Apocalyptische Ruiters’ in de Brigittinenkapel in Brussel. De jong-
ste jaren graaft hij met zijn tekenwerk in de mythen, sproken en oerverhalen van de 
mensheid. Na het voltooien van de cyclus Scheisseimer in 2006 verdiept hij zich met 
diverse beelden en inktschilderingen in de mythe van Europa. Voorts werkt Koen-
raad Tinel vaak mee aan projecten van bevriende muzikanten en theatermakers. Zo 
zorgt hij in 2000 voor de scenografie van de productie LARF van Josse De Pauw 
en Peter Vermeersch, waarin hij ook live optreedt als schilder van een metershoog 
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doek. Voor het project ‘Multiple Voice’ van het saxofoonkwartet Bl!ndman maakt hij 
in 2002 ‘Athanor’, een stalen sculptuur die temidden van de muzikanten opdoemt 
als een monumentale bron van licht en klank. In opdracht van tal van organisatoren 
– Festival van Vlaanderen, De Krijtkring, Zinneke … – realiseert hij indrukwekken-
de, meervoudig bespeelbare instrumenten en wagens voor optochten. Sinds 1996 
woont en werkt Koenraad Tinel in Leysbroek, een oude kasteelhoeve in Vollezele 
(Pajottenland) aan de rand van het Stiltegebied Dender-Mark.



7

Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADERING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Bart De Nijn, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, Nicole Van 
Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen. Het 
is niet toegelaten beeld-of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12 
2800 Mechelen
mechelen@festival.be

www.zinderingfestival.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association en de International 
Society for Contemporary Music.
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