Vrijwilligers gezocht voor groot spektakel
‘100 jaar Wapenstilstand’
Beeldt u zich even in: Op de vijver rond het fort, op vlonders en op vlotten zingt een koor. Uitgelicht met
fakkels vaart de muzikale vloot terwijl vanuit het fort de pauken slaan en de vreugdebazuin klinkt. Tussen
de bomen, bij het licht van een olielampje, vertelt een vrouw een herinnering aan de Slag om Dorpveld. Het
schemert. In de verte bewegen lichtjes. Achter stammen, tussen bladeren, uit struiken en kuilen en in bomen
verschijnen kinderen. Samen vormen zij een schilderij van licht.
Deze en nog vele andere taferelen vormen de theatrale herdenking, gemaakt
door iedereen die wil meedoen en gebaseerd op jullie verhalen.
In 2018 vieren en herdenken we de honderdste verjaardag van het einde van de
Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog liet wereldwijd sporen na en ook onze gemeente bleef niet gespaard. Toen de frontlijn
voorbijgeraasd was, waren de dorpskernen van Sint-Katelijne-Waver en Onze-
Lieve-Vrouw-Waver verwoest en geplunderd. Inwoners trokken op de vlucht en
het dorp bestond uit uitgebrande en
gesloopte woningen, kerken, scholen en
gebouwen. Het vee liep los over de omgewoelde velden. Talloze soldatengraven
tekenden het landschap. Er heerste ongerustheid en verdriet over soldaten en
niet-teruggekeerde vluchtelingen. Het
gemeentebestuur wil in 2018 deze oorlog
herdenken en de vrede vieren. Het organiseert daarom op zaterdag 6 oktober
2018 een theatraal evenement waarin
we bruggen slaan tussen het verleden en
het heden en tussen wanhoop en hoop.

Theatergezelschap Abattoir Fermé zal dit
evenement professioneel begeleiden.
Samen met inwoners, verenigingen en
scholen gaan ze aan de slag om te verbeelden dat vrede niet vanzelfsprekend
is en meer is dan afwezigheid van oorlog.
Voor dit massaspektakel zoeken we vele
honderden vrijwilligers die een steentje
willen bijdragen, klein of groot. We kunnen gebruiken, in willekeurige volgorde:
- zangeressen
- decorbouwers
- kinderkoor
- verhalen
- acteurs
- verantwoordelijken voor kostuums
- vlottenbouwers
- fanfares
- dansers
- timmermannen
- actrices
- tractorbestuurders
- zangers
- naaisters
€
- heel veel fietsers

-

muzikanten
geluidstechnici
percussionisten
historici
componisten
begeesterde getuigen
danseressen
lichttechnici
voordragers
grimeurs
manusjes van alles
majorettes
vuurkunstenaars
organisatorische talenten
en heel veel enthousiastelingen!

Wilt u, alleen of samen met vrienden,
familie of vereniging, deel uitmaken van
dit groots spektakel? Neem dan contact
op met de dienst vrije tijd of kom naar het
infomoment op donderdag 8 februari om
20 uur in het gemeentehuis.
MEER INFO: DIENST VRIJE TIJD
VRIJE.TIJD@SKW.BE, 015 30 50 09
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Abattoir Fermé is een professioneel theatergezelschap dat werd
opgericht in 1999 en gevestigd is
in Mechelen. Het gezelschap wisselt tekstloze, visuele creaties af
met muziektheater, dans, teksttheater, jeugdtheater, opera, bewerkingen van wereldrepertoire.
Geregeld maakt Abattoir uitstappen buiten het theater met onder
meer kortfilms, televisie, tentoonstellingen, publicaties, videoclips
of concerten.
De producties zijn toegankelijk
voor een breed publiek, los van
leeftijd of cultuur. Abattoir Fermé werd meermaals geselecteerd
voor Het Theaterfestival en was
laureaat van de Vlaamse Cultuurprijs Podiumkunsten en diverse
internationale awards.
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