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Kaputt!



Ik zou ervoor willen waarschuwen dat het publiek bij het bekijken van de 
voorstelling Kaputt! in de eerste plaats dient geamuseerd te worden!
Pas dan kan het de moed opbrengen in de meer donkere lagen van onze 
existentie af te dalen.
De inspiratie van Kaputt! werd gevoed door het sombere en roestige 
rad van de Europese geschiedenis, door de actualiteit en de levensver-
halen van Brusselse (ex)thuislozen en hun zielsverwanten, maar ook door 
één van de vrolijkste en levendigste plekken die Brussel ooit rijk was: het 
illegale krakersrestaurant ‘Kaputt’ waar ook menig europarlementariër 
graag langsliep.

Kris Kaerts



1.  Omschrijving van het Kaputt! project

Kaputt! is een participatief theaterproject annex tentoonstelling van 
thuislozen en zielsverwanten. Thuislozenorganisatie Hobo vzw en   
Laplan/De Markten sloegen hiervoor de handen in elkaar. 

Hobo is een dagcentrum voor thuislozen. Het biedt een waaier aan 
van activiteiten, initiaties en hulp bij het zoeken naar een oplei-
ding en/of werk. Hobo hoopt hierbij een deur te openen naar meer 
zelfvertrouwen, zelfstandigheid, het ontdekken van talenten en het 
doorbreken van het sociaal isolement. 

De Markten ontwikkelt sinds drie jaar het project Laplan (educatie, 
creatie, presentatie) waarbinnen professionele en niet professionele 
kunstenaars op verschillende manieren tot artistieke samenwerking 
worden aangezet. Laplan/De Markten organiseert introductie- en 
vervolmakingscursussen binnen verschillende artistieke disciplines, 
schept mogelijkheden om niet-professionele artistieke gezelschap-
pen op te richten en creëert gelegenheden waarop professionelen en 
niet-professionelen samen hun werk presenteren.

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar niet voor de hand liggende 
deelnemers- en publieksgroepen. Mensen die niet automatisch of op 
eigen houtje beslissen om aan een cursus of creatieproces deel te 
nemen, maar die een opstapje nodig hebben, een extra stimulans: 
anderstaligen, maatschappelijk kwetsbaren,…

Vanuit die bekommernis, namelijk dat ook niet evidente publieken 
van het Laplan/De Markten aanbod moeten kunnen genieten, leefde 
de idee al langer om, bouwend op de succeservaringen bij vorige edi-
ties van de revue, een productiegroep te starten die multidisciplinair 
en met mensen van allerlei komaf onder professionele begeleiding 
komt tot een volwaardige voorstelling. 

Die komt er nu dankzij een erg constructieve samenwerking tussen 
Archipel/Hobo en Laplan/De Markten, met de logistieke en finan-
ciële steun van de VGC, Vlaamse Gemeenschap, de Stad Brussel, 
Zinnema en de pianofabriek.

Verschillende partners ondersteunen dit locatie-project samen 
met een grote groep vrijwilligers. 
De artistieke begeleiding berust bij theatermaker Kris Kaerts (Ti-
rasila, ‘tManneHart, ‘Baraka!’, ‘The Kingfishers!’, ‘Meulenbeik 
Forever!’).

De uniciteit van het project schuilt in een ogenschijnlijk simpele 
maar veelbetekenende activiteit: (ex)thuislozen én zielsverwan-
ten tafelden gedurende één jaar wekelijks samen in ‘De Markten’ 
en bouwden parallel aan een multidisciplinaire theatervoorstel-
ling. Bij de rekrutering van de acteurs werd er zorg gedragen om 
een zo gevarieerd mogelijke mix van deelnemers te betrekken 
over leeftijdsgrenzen, taalgroepen, (sociale) afkomst en toneel-
ervaring heen. De spelersgroep telt een 20-tal deelnemers met 
leeftijden tussen 10 en 75 jaar. Deze groep werd aangevuld met 
een Molenbeeks zigeunerorkest en talloze vrijwilligers.

De initiatiefnemers van ‘Kaputt!’ zijn ervan overtuigd dat de        
unieke, heterogene samenstelling van deze professioneel om-
kaderde gelegenheidstheatergroep borg zal staan voor de nieuws-
gierige aandacht van even gediversifieerde publieken.

De tentoonstelling bevat werken van (ex)thuislozen die gereali-
seerd werden o.l.v. ervaringsdeskundige Marc Vanoverstraeten en 
Hobobegeleidster Marleen Hannon.



Kaputt!

2. Voortraject

Najaar 2008 startte Hobo vzw met een theater-atelier voor (ex)thuis-
lozen o.l.v. Kris Kaerts. Het resultaat was te zien op één van de Re-
vues in De Markten met een deelname genaamd ‘The Kingfishers’, 
een ‘geëxalteerde tranche de vie’. De one-liner uit Hamlet werd het 
leidmotief. Wegens de stevige impact op het publiek besloten we een 
gezamenlijk subsidiedossier in te dienen. In oktober 2009 gingen we 
van start met een reeks van drie wervende workshops. In die maand 
werden ook officieel subsidies toegekend aan het Kaputt! project 
door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De repetities voor 
‘Kaputt!’ vonden hier vrij onmiddellijk aansluiting op. In mei 2010 
maakten we een tussenstop met enkele try-outs in De Markten.
De finale voorstelling wordt gespeeld op een betekenisvolle plek: de 
Begijnhofkerk, een prachtige kerk in het hart van Brussel, berucht 
en beroemd geworden omwille van de hongerstakingen door mensen 
zonder papieren en de bewogen priesterfiguur Daniël Alliet.

‘Een koning kan een tocht maken, doorheen de ingewanden van een bedelaar.’ 
(uit Hamlet, William Shakespeare)



3. Tentoonstelling en visueel luik

Aan het Kaputt! Project is een visueel luik verbonden in de vorm van 
projecties en een tentoonstelling. Dit materiaal wordt geproduceerd 
door het creatief atelier van Hobo vzw dat op een bepaald moment 
letterlijk uit zijn voegen begon te barsten. Het publiek zal voor en na 
de voorstelling via een tentoonstelling kunnen kennismaken met dit 
werk. Maar ook in de voorstellingen zal het werk opduiken via projec-
ties. Deze vaak bizarre iconen en portretten werden en worden ge-
produceerd door thuislozen zonder enige ervaring. Ze zijn vaak ver-
rassend van kwaliteit en inspiratie. 

14, 15, 16 oktober
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4. Het stuk: Kaputt!

De voorstelling is al etende tot stand gekomen op basis van verhalen 
uit de leefwereld van de deelnemers, songs, choreo’s, zelfgeschre-
ven teksten of tot verhalen getransformeerde anekdotes en dialogen. 
Zoals het past bij een feestelijke maaltijd worden er ook stevig wat 
moppen getapt, gezongen en gedanst.
Een zigeunerorkest bouwt mee aan de ambiance, zij het in een ‘apart 
statuut’.
‘Resten Europa’ bevinden zich rondom een grote tafel, wachtend op 
hun verlosser, niemand minder dan de president van Europa, Herman 
Van Rompuy aan wie hun getuigenissen worden geadresseerd.
De drie maaltijdgangen vallen samen met drie bedrijven van het stuk: 
de honger, de liefde, de oorlog. Geen onderwerp wordt geschuwd 
door deze vrolijke bende, geen taboe onberoerd gelaten en natuurlijk 
wacht er voor elk probleem een oplossing… zelfs als de verlosser niet 
verschijnt.

Kaputt! …een beeldende voorstelling in verschillende Brusselse talen… 
met de kracht van boventiteling! 



 Kaputt … een Brussels krakersrestaurant

Kaputt! diende in de late jaren ’80 en ’90 ook als inspiratie voor 
een ander merkwaardig initiatief in de Europese wijk in Brussel. 
Een compleet huizenblok dat meer dan tien jaar leegstond we-
gens verwarde bestemmingen trok een aantal krakers aan. In één 
van de huizen vestigde zich het illegale restaurant Kaputt! dat 
door duizenden werd bezocht omwille van zijn goede en goed-
kope keuken maar ook omwille van de vele activiteiten die er wer-
den ontwikkeld op politiek, cultureel en buurtwerkingsvlak. Deze 
geëngageerde insteek over alle sociale kasten heen en met een 
grote betrokkenheid op een meer menselijke samenleving heeft 
regisseur Kris Kaerts meer nog dan het donkere boek geïnspireerd 
voor dit project: al etende betrokken raken bij elkaar en bouwen 
aan een voorstelling.

Malaparte

5. Inspiraties

 Curzio MALAPARTE

‘Kaputt!’ is de titel van een boek van de bijzondere schrijversfiguur 
Curzio Malaparte. In ‘Kaputt!’ beschrijft Malaparte als Italiaans oor-
logsreporter in de Tweede Wereldoorlog de vernietiging van Europa. 
De vermenging van de talen, de ongelooflijke kennis van zaken, de 
cynische dialogen en observaties aan het Oostfront en in Scandinavië, 
het schrijfidioom en het esthetisch universum van Malaparte trokken 
meteen de aandacht. In het boek ‘De Huid’ dat het vervolg is op ‘Ka-
putt!’ beschrijft  Malaparte wiens huis op Capri stond, de bevrijding 
van Italië vanuit Napolitaans perspectief. Hij beschrijft de aankomst 
van de Amerikanen die hij ontmoet als Italiaans verbindingsofficier, 
de clash tussen de bevrijders, de overwonnenen en de bevrijden. Het 
Italiaanse volk behoorde wegens de collaboratie van Mussolini met 
Hitler-Duitsland immers tot beide laatste categorieën.
Het volkse Napoli, de extreme armoede ten tijde van de oorlog en de 
bevrijdingsdagen en de manier waarop Malaparte de toestand por-
tretteert op zijn bizarre en choquerende wijze waren een inspiratie 
en tegelijkertijd een ijkpunt voor deze voorstelling.

 Brussel, hart van Europa

In Brussel komt Europa bij elkaar en eigenlijk de hele wereld. Ener-
zijds zie je die mastodont aan het Luxemburgplein waar de droom 
van Monnet en andere founding fathers van Europa zou verwezenlijkt 
moeten worden en anderzijds zie je het groeiende leger armen en 
kansarmen in de hoofdstad van Europa. Hier zie je de ongerijmd-
heden van de menselijke existentie, het theater van de straat, de 
schoonheid en de lelijkheid, de duizendvoudige diversiteiten die elke 
vorm van rechtlijnig denken bij voorbaat tot een absurditeit maken. 
‘De Brusselse ontheemden hebben mooie verhalen en gebaren’ zegt 
Mak. Een fantastische stad, een rijke stad, een arme stad, een sur-
realistische stad. En uiteraard valt een land dat zich wil opdelen in 
Vlaanderen en Wallonië vierkant over Brussel.



 ‘In Europa’ van Geert MAK

Kris Kaerts:
Afgelopen zomer zat het imposante boek ‘In Europa’ van de Neder-
lander Geert Mak in mijn fietstas. Ik ben het gaan opzoeken na het 
beluisteren van een radio-interview met Karel Van Miert dat in de 
ether ging een week voor hij dood werd aangetroffen in zijn boom-
gaard. Dit boek dat leest als een reisgids doorheen de twintigste 
eeuw is een mooie poëtische-journalistieke evenknie van Malapartes 
Kaputt. Malaparte staat  gecatalogeerd als fascist, Mak  lijkt me een 
uitgebalanceerde mei ’68 er.
Beide auteurs delen hun belangstelling voor de Europese geschiedenis 
en niet in het minst voor de culturele component daarvan. Het is ech-
ter Mak die me voor het eerst in mijn leven belangstelling gaf voor 
het utopische Europese project.  Ik werd getroffen door de plekken 
waar hij de geestelijke vader van de Europese Unie, Jean Monnet 
(1888-1979) citeert.  De bevlogenheid waarmee Monnet aan een Eu-
ropees project wilde bouwen staat in schril contrast met de associa-
ties die helaas velen doorgaans maken met de Europese instituties.
Het Europa project was in zijn ogen noodzakelijk om de stammen-
twisten van Europa tot een einde te brengen en een halt toe te 
roepen aan het recht van de sterkste. Maar zijn eigenlijke doel ging 
verder: hij wilde ‘een organisatie van de wereld die het mogelijk zal 
maken om alle hulpbronnen zo goed mogelijk te exploiteren en ze 
evenwichtig over de mensheid te verdelen, zodat op deze manier in 
de hele wereld vrede en geluk worden geschapen.’
Tijdens en vlak na de oorlog schreef hij woorden die tot op vandaag 
stof tot nadenken geven. 

Enkele citaten die ik terugvond bij Mak:

• ‘De zes Europese landen zijn niet begonnen aan de grote 
onderneming om de muren neer te halen die hen scheiden, om 
vervolgens nog hogere muren op te richten jegens de buiten-
wereld.’

• ‘Wij verbinden geen staten, wij verenigen mensen’.
• ‘Conflicten, geboren uit nationalisme kunnen op den duur 

alleen worden opgelost door boven dat nationalisme uit te       
stijgen’ 

• ‘De zwakte van Europa, diversiteit, is tegelijkertijd haar grote 
kracht.’

‘De zwakte van Europa, 
diversiteit, 

is tegelijkertijd haar grote kracht.’ 
(Geert Mak)

Malaparte Europa



 Poor theatre in Brussels

Kris Kaerts:
Het leek me boeiend om theater te maken, startend vanuit de echte 
onderbuik van Brussel: mensen die de straten beter kennen dan om 
het even wie. Het thuislozenpubliek valt al lang niet meer samen 
met de klassieke vierde wereld. Voeg er aan toe: de vluchtelingen, 
de verslaafden, de slachtoffers van mensenhandel  of pooiers, de 
omlaaggevallenen door verslaving, depressie, alcohol of een combi-
natie van zoveel die maakte dat ze afhaakten of ogenschijnlijk niet 
meer kunnen inhaken. 
Het leek me ook boeiend om deze groep niet op te sluiten in de eigen 
cirkel, maar om hen een contactbasis te bieden met iedereen van 
‘buiten’ die zonder paternalisme of etiketten, maar met voldoende 
respect voor het anderszijn van anderen aan een theatervoorstelling 
wilde bouwen.  
Een tafel à la ‘Kaputt!’ zoals ik die plek destijds leerde kennen, 
leek me een goede vertrekbasis. Bij aanvang van het project ver-            
kocht ik aan de groep het idee om een familie te vormen, eerder 
dan een zoveelste theatergroep, iets wat gretig werd opgepikt. Bij 
een familie horen uiteraard ook kinderen en ouderen en men zorgt 
voor elkaar… in principe.  Om te voorkomen dat we in een al te 
grote romantische fusie zouden vervallen heb ik na enkele maanden 
de film ‘Brutti sporchi è cattivi’ (vuil, smerig en gemeen) getoond 
van de Italiaanse cineast Ettore Scola als antidotum en om bepaalde 
dingen op scène en tussen de acteurs ook mogelijk te maken. Op een 
dag voerden we ook een bizar ritueel op rondom de slaapplaats van 
een dakloze. Enkele dagen geleden werd dit bouwwerkje trouwens 
weggehaald. Toen de Nederlandse theatermaakster Lotte Van den 
Bergh op een Kaputt!-repetitie langskwam om groepen te ronselen 
voor een project in het kader van het KunstenfestivaldesArts, was 
het voor mij een groot compliment iemand van de deelnemers te 
horen zeggen: wij zijn wel geen groep, hè: wij zijn een familie!

Op een gegeven moment dacht ik het voor deze voorstelling te 
houden bij een ‘discours d’amour’ voor de geweldige stad die 
Brussel is. Brussel, onuitputtelijke bron van politieke kopbrekens, 
onuitputtelijke bron van inspiratie en diversiteit voor zovele an-
deren, zeker voor kunstenaars.
Ik wou in elk geval ver weg van een miserabel discours over ar-
moede of kansarmoede want ik had deze mensen intussen leren 
kennen als krachtige figuren met humor en een groot incasser-
ingsvermogen. Intussen was ik doordrongen van het besef in welke 
mate ieder van ons elke dag over een dunne lijn loopt en zich daar 
al dan niet bewust van is. Ik wou die kracht en die humor, de ener-
gie van die op elkaar betrokken geraakte mensen op scène zetten 
in schril contrast met de koppensnellerij van de buitenwereld en 
zeker van de politiek. Geert Mak citeert uit de mémoires van Jean  
Monnet, founding father van Europa :
‘Niet gevoelens van vriendschap scheppen een gemeenschap, 
maar omgekeerd: het gemeenschappelijk samenwerken schept de 
vriendschap.’  

Toen ik op een gegeven moment tijdens een zoveelste zware op-
stoot van communautaire perikelen ‘onze’ Herman Van Rompuy 
– toen al enkele maanden president van Europa -  in zijn bekende 
stijl hoorde zeggen ‘ Geloof me, bijna elk land heeft zijn Brussel-
Halle-Vilvoorde!’, heb ik het Kaputt!-scenario gewijzigd en heb 
deze voorstelling gespiegeld aan de utopie Europa.  
De spelers richten zich met hun verhalen rechtstreeks tot de pre- 
sident en ze verwachten niet meer of minder dat hij hen komt 
vervoegen, toespreken en zelfs redden.

Brussel



Aangezien de Redder niet komt opdagen besluit één van de moe-
ders in Kaputt! haar zoon te offeren voor Moeder Europa in 
de hoop dat haar zoon de president stuurt. De naam Europa is 
ontleend aan een godin uit de Griekse oudheid.
Op dit punt heb ik besloten met de voorstelling hoger te grijpen, 
het anekdotische en de ‘tranches des vie’ hoe grappig en poëtisch 
ook te verlaten en het stuk in de beste griekse theatertraditie 
van een mythos te voorzien. Het is pas op het ogenblik dat we dit 
mensenoffer ensceneren dat ik ook de zware teksten van Mala-
parte als een louterende liturgie durf loslaten op de toeschouw-
ers. De pure literatuur van een dode schrijver met het stigma van 
de faschio. Het is het catharsismoment van de voorstelling. Het 
louterende moment waarna we met zijn allen, spelers en toe-
schouwers weer terug de werkelijkheid in moeten trekken.
Kaputt! zou voortkomen uit het oud Jiddische woord kopparoth 
wat slachtoffer betekent. 
Is het daarom dat het woord in zovele talen resoneert?

Aan tafel!

 Spelen op locatie in een kerk

Kaputt! werd gesubsidieerd als participatieproject. Velen heb-
ben er aan meegewerkt en springen ook vandaag nog op de boot. 
Vrijwilligers helpen met de catering, anderen springen in voor 
kostuums, rekwisieten en decor. Om het project te presenteren 
zochten we maandenlang een groot theater in het centrum van 
Brussel. Alle grote theaterhuizen hebben om diverse redenen de 
boot afgehouden, meestal op een beleefde manier. Eén groot huis 
verwees ons expliciet naar de straat. Nochtans vond ik het nood-
zakelijk om deze voorstelling terug te geven aan een groot publiek 
of beter aan de gemeenschap. Als al lang niet meer praktiserende 
gelovige werd ik enorm getroffen door de onvoorwaardelijkheid 
waarmee pastoor Alliet zijn kerk ter beschikking stelt voor dit 
initiatief. Theater komt voort uit het religieuze en het is fantas-
tisch om dit project op een religieuze plek te kunnen voltooien. 
In het boek van Geert Mak zegt een oudgediende uit het com-
munistische Polen over de katholieke Mazowiecki: ‘Hij leerde me 
dat religie komt van ‘religio’, verbonden zijn. ‘Je kunt niet altijd 
geloven zei hij, maar je kunt wel verbonden zijn’. Ik denk dat 
iemand als Daniël Alliet dat ook al heel lang begrepen heeft.



Annex: tekst Indirah Osumba

Kaputt versus Kaputt!
Ik heb de try-outs van Kaputt! gezien: enige beelden en reflecties.

Mannen, vrouwen, kinderen, thuislozen, werkers, artiesten, gepen-
sioneerden, werklozen, eurocraten, geëngageerden, gedesillusio-
neerden, functionarissen, idealisten, depressievelingen, mensen van 
hier en van ginder, rijkeluizen, armeluizen… en dan U natuurlijk, 
gezeten in het publiek, van dichtbij of weggerukt uit een ver land.

Ziedaar de grondstof voor Kaputt!: de voorbijgangers van Europa, zij 
die Europa min of meer onbewust uitbouwen. Iedereen heeft iets te 
zeggen en niemand zit met DE oplossing. Ieder bezit een klein stukje 
werkelijkheid , een strohalm hoop dat het morgen misschien beter zal 
zijn en dat er misschien wat zandkorrels te strooien zijn tussen het 
raderwerk van een maatschappij, alsmaar  hongeriger naar snelheid, 
sterke sensaties, perfectie, controle…

We staan allen machtig én machteloos tegenover de miserie van de 
wereld, de geliefde die we verliezen, tegenover onze niet te reali-
seren dromen van een verloren paradijs.
Het theaterproject Kaputt! is -zoals destijds het restaurant- een       
getuigenplaats der mensheid, een getuigenis van diversiteit, een ge-
tuigenis van een verlangen te delen, van hoop. We delen een maal-
tijd, we verdragen min of meer met moeite het verschil, we voelen 
ons beschaamd en tegelijkertijd trots over onze blessures. 

Het delen van een maaltijd, een ruimte, een verwachting,  hoop, veel 
humor en respect, de aanvaarding van de bezoedelde menselijkheid, 
de onvolmaaktheid, het verschil …
Reflectiepistes, gevoelens van aanhorigheid die ons allen vooruit 
helpen in de persoonlijke ontwikkeling en van hieruit de familie, de 
vriendenkring, de buurt en…

Beetje bij beetje voelen we dat we ons in het hart van Brussel 
bevinden, dat hoe meer we het oneindig persoonlijke benaderen, 
hoe meer we de universele oneindigheid benaderen. De dermate 
uiteenlopende  parcours die Brussel doen leven, Brussel dat de 
levenslust en het verlangen naar verandering uitwasemt van deze 
-gelukkig - bordelieke hoofdstad. Orde en controle laten geen 
plaats aan het verschil. Het fascisme is nooit ver weg. Brussel zet 
zich schrap en revolteert, creatief ondanks zichzelf en dankzij 
veelsoortige mensen.

Het volk dat wacht op een leider voor Europa, -waar blijven de 
nieuwe utopieën, de nieuwe goden…- en langs de andere kant een 
structuur die als een zwart gat meer en meer macht toezuigt naar 
diegenen die er  natuurlijk al veel hebben. Maar Brussel roert zich 
en de wanorde die er regeert geeft ons de hoop dat Europa ver-
plicht zal zijn om de diversiteit in levensstijlen te aanhoren. De 
prioriteiten zijn voor iedereen anders buiten eten, liefhebben, 
een zin geven aan het leven, sporen nalaten…

Neen danke aan de koloniale paternalisten die ons van ons anders-
zijn willen verlossen! Armoede is geen zonde. De arrogantie van 
mensen die denken beter te weten is er wel één. Men kan arm en 
gelukkig zijn maar de ijdelheid, de behoefte om teneer te drukken 
of de eigen superioriteit te tonen, wijst steeds op een enorme 
zwakheid die we met schaamte trachten te verbergen.

De dag dat Kris me vertelde dat hij zin had om een voorstelling 
te maken die onder andere geïnspireerd was op Kaputt, het clan-
destiene restaurant waar ik de mede-oprichtster van was, dat de 
motor was van een klein alternatief cultureel centrum, genesteld 
aan de voet van het Berlaymontgebouw, was ik een beetje van 
mijn stuk gebracht. En dan: waarom niet?

De kinderen worden gemaakt om op te groeien en hun eigen weg 



te volgen en zo gaat het met alle projecten die we rea-
liseren. Sindsdien heb ik vanuit de verte het project zien 
evolueren en hervond ik wat ze betekenden: het boek van 
de ambiguë Malaparte, mijn oude Kaputt-organisatie, mijn 
nieuwe organisatie PLOEF ! PLus On Est de Fous…. Ze raken 
voor mij allemaal aan iets dieps en essentieels bij elk indi-
vidu en allen die een globaal overzicht nastreven. 

Wat mij bij de try-outs van de voorstelling reeds frappeerde 
was dat dit een werk is met fragiele mensen vol hoop. De 
voorstelling spreekt over de noodzaak om ons zieke en de-
cadente Europa te redden. Geen lange discours daarover, 
geen goednieuwsshow, geen richting die we moeten in-
slaan, neen: ik hervind hier mijn utopie dat iedereen zijn 
manier heeft om aan de weg te helpen timmeren en dat 
het delen en het getuigen de beste werktuigen zijn om 
ongeformatteerd het verlangen om samen te groeien op 
alle niveaus vooruit te helpen.

De cynici zullen zoals bij alle andere voorstellingen zeggen 
dat niks nieuw is en alles al gezegd. Het is zonder twijfel 
hierom dat alle commerciële feuilletons op elkaar lijken. Ik 
denk ook dat het verhaal dat jullie zullen horen een gekend 
liedje is, dat het toch in jullie zal resoneren en dat het 
voor ieder verschillend zal zijn.
De voorstelling is eerder poëtisch dan realistisch en tege-
lijk heel simpel en concreet. De acteurs worden gerespec-
teerd en er is een voortdurende samenhang. Ik denk dat de 
mensen die komen zonder vooropgezette ideeën makke-
lijk de gelegenheid zullen hebben om verrast te kunnen 
worden. Om te (her)ontdekken dat ze met de deelnemers 
een schat van verloren menselijkheid delen in een complex 
sociaal netwerk. Ik denk dat niemand die eerlijk is en open 
onverschillig kan blijven voor dit veelkantige juweeltje.

Indirah Osumba



Begijnhofkerk
6. Praktische informatie 

 

 Wanneer 
 14, 15 en 16 oktober 2010
 

 Uur
 Opening tentoonstelling: 19u00
 Voorstelling: 20u00

 Waar
 Begijnhofkerk
 Begijnhofplein
 1000 Brussel

 Tarieven
 Volwassenen: € 10
 Kinderen (12-18 jaar) en studenten: € 6
 Kinderen (<12 jaar): gratis
 Cultuurwaardebons worden aanvaard

 Reservering 
 De Markten: 02/512 34 25
 demarkten@demarkten.be

 Bereikbaarheid
 Metro Sint-Katelijne 
 Bus 47 & 88, halte Begijnhof www.kaputt.be



7. Partners & Sponsors

Begijnhofkerk

Met dank aan


