
THE WINTER’S TALE
Kuiperskaai
—

Een acteur blijft zo lang een woord herhalen tot het hem door 

vervreemding verscheurt in een decor dat geen coulissen heeft.

 

The Winter’s Tale wordt beschouwd als één van Shakespeares 

‘problem plays’: een slordig plot, een twijfelachtig einde en 

verhaalvertakkingen die enkel voor verwarring zorgen, kortom een 

gefaald stuk. Dit bleek voor Kuiperskaai, en meer bepaald voor 

regisseur Lisaboa Houbrechts die afstudeerde aan het KASK Gent, 

de uitgelezen kans om tekstfragmenten toe te voegen en de ruigheid 
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van dit stuk volledig te omarmen. Alles op de scène belichaamt dan 

ook een zekere onaffe ruwheid en legt heel bewust het skelet van 

het stuk bloot. Een verloren en twijfelende Shakespeare loopt rond 

tussen de verschillende scènes, die scheuren en schokken, in een 

poging om de boel recht te houden.

Op die manier balanceert The Winter’s Tale tussen realisme en 

surrealisme, tussen heden en verleden, tussen spelen en performen. 

Naar goede gewoonte laat Kuiperskaai hierbij de meest uiteenlopende 

kunstdisciplines samenvloeien: tekst, dans, livemuziek en beeldende 

kunst worden ingezet om deze klassieker te brengen.

Lisaboa & Kuiperskaai stonden in 2015 al op TAZ in het kader van 

Jong Werk met de locatievoorstelling The Goldberg Chronicles.

Al tijdens hun opleiding aan het KASK in Gent richten Lisaboa 

Houbrechts, Romy Louise Lauwers, Victor Lauwers en Oscar van der 

Put het collectief Kuiperskaai op. Genoemd naar een straat in Gent, 

richt Kuiperskaai zich op het verbinden van beeldende kunst met 

theater en literatuur via de meest uiteenlopende media. 

De samenwerking tussen Romy Louise Lauwers en Lisaboa 

Houbrechts bij hun performances binnen Kuiperskaai groeide 

uiteindelijk uit tot het maken van grote zaalproducties onder de 

vlag van Kuiperskaai. Ze werken regelmatig samen met Monty 

Kultuurfaktorij, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

Antwerpen, Needcompany en het Toneelhuis.

BEWERKING TEKST/REGIE: Lisaboa Houbrechts. 
DRAMATURGIE: Victor Lauwers. 
SCENOGRAFIE: Oscar van der Put.
MUZIEK: Maxime Rouquart. 
DECOR: Oscar van der Put i.s.m. Roeland van Trigt.
KOSTUUM: Sietske Van Aerde.
MET: Sam Bogaerts, Seppe Decubber, Marjan De Schutter, Romy Louise Lauwers, 
Victor Lauwers, Lobke Leirens, Maxime Rouquart, Andrew Van Ostade. 
LICHTONTWERP: Pauwel Hertmans i.s.m. Ken Hioco. 
GELUID: Milan De Wael. 
TECHNIEK: Matthias Van Dromme. 
COPRODUCTIE: CAMPO, de School van Gaasbeek, Monty, Needcompany, 
Toneelhuis.  MET STEUN VAN: Stad Gent. In het kader van BRUS | OOST, een 
samenwerkingsproject met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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