
We want More
Tristero/Transquinquennal/Kaaitheater
—

Het is oorlog. Het is constant oorlog. En de oorlog is overal. Buiten en 
binnenin. De aanvaller wordt zelf aangevallen, en omgekeerd. Op het 
spel staat: overleven, het leven, een beter leven, het best mogelijke 
leven. Het is oorlog in de cellen. De bacterie levert strijd in de maag. 
Er wordt gevochten in elke verwonding en bij de invasie van microben 
die erop volgt ...

Deze intieme oorlog, deze onophoudelijke en noodzakelijke strijd, de 
stormloop op ‘lebensraum’, de drang om altijd de sterkste te zijn, te 
overwinnen, geschiedenis te schrijven en te herschrijven voor het
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nageslacht, is overal. Op micro- en macroniveau en zonder beperking 
in tijd of ruimte.

Als we omringd worden door een onophoudelijk strijdtoneel, van welke 
oorlog is het theater dan het toneel? Wie zijn de strijdende partijen? 
Wat zijn de wapens en hoe wordt er een evenwicht bereikt tussen 
de strijdkrachten? Mondt de voorstelling uit in een overwinning? 
Een overwinning voor wie? Of gaat het in het beste geval om een 
wapenstilstand?

Tristero en Transquinquennal verwachten u. 
Met open vizier!

‘We Want More’ geeft op een onverwacht heldere manier een 
beeld van oorlog: de opzwepende oorlogsretoriek, het vreselijke 
oorlogsgeweld en de extase van de vrede. Ga het zien en onderga het, 
het is de moeite waard. (**** Cobra)

Of ze hun strijd met glans verloren hebben of net op een geniale 
manier een anti-voorstelling gecreëerd hebben, daar mag u zelf over 
oordelen. (Cutting Edge)

Oubliez le pitch et les codes du théâtre, laissez-vous emporter par le 
délire Didier Béclard. (L’Echo)

MET: Bernard Breuse, Miguel Decleire, Kristien De Proost, Youri Dirkx, Stéphane 
Olivier, Peter Vandenbempt. 
SCENOGRAFIE/KOSTUUMS: Marie Szersnovicz.
LICHTONTWERP: Luc Schaltin.
MUZIEKONTWERP: Maarten Van Cauwenberghe.
TECHNIEK: Luc Schaltin, Gaspar Schelck, Bart Luypaert, Tom Bruwier.

In het kader van BRUS | OOST, een samenwerkingsproject met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie.


