
Een theaterproductie van fABULEUS.

Geesten worden heel snel opgewekt, er ligt maar een dun laagje aarde overheen.
 
Jeanne is een theaterproductie geïnspireerd op de figuur van Jeanne d’Arc. Over 8 jongeren van nu en 1 dapper meisje uit 
de middeleeuwen. Over mensen met idealen en dromen. Over mensen zonder idealen en dromen. Over goed en kwaad. 
Over vechten voor een rechtvaardige wereld. Over zinvol en zinloos geweld.   

Na 44 films, 11 toneelteksten, meer dan 100 (jeugd)romans en een modecollectie van John Galliano is er nu de toneel-
versie van fABULEUS. In een wereld op zoek naar idealen is Jeanne d’Arc brandend actueel!
 
Jeanne d’Arc (1412-1431) leefde kort maar intens. Nationale heldin op haar 17, twee jaar later na een schijnproces als 
heks veroordeeld en verbrand, 25 jaar later vrijgesproken en vijf eeuwen later heiligverklaard. 

[ Werkproces en materiaal ] 
Het repetitieproces van Jeanne begon met audities in september-oktober 2006. Tijdens twee weekends in november 
en één intensieve werkweek in de kerstvakantie 2006-07 werd een soort dramaturgische fase doorgemaakt. Spelers, 
regisseur en dramaturgen bekeken een aantal films, lazen heel wat teksten en toetsten de actualiteit en hun eigen leven 
aan het historisch materiaal. Deze fase werd afgesloten met een uitgebreide brainstorm over wat van al dit materiaal was 
blijven hangen, gevolgd door een vrije improvisatie rond dit materiaal.

Op basis van het voorgaande Jeanne d’Arc-bad maakte regisseur Dirk De Lathauwer een eerste tekstmontage, waarmee 
de spelers aan de slag gingen in februari (weekends en krokusvakantie). De montage werd verfijnd en hertimmerd, de 
rollen werden verdeeld en vanaf maart kon stilaan in de richting van een eindresultaat worden gewerkt. Ondertussen was 
ook muzikant Gerrit Valckenaers de ploeg komen versterken. Hij voegde met zelfgecomponeerde muziek en geluiden een 
nieuwe laag toe aan het tekst- en beeldmateriaal. Vanuit deze dialoog evolueerde de productie verder.

Tijdens de paasvakantie (april) werd de voorstelling afgewerkt en werden enkele try-outs gespeeld, onder andere voor 
een honderdtal Kunstbendefinalisten in de Arenbergschouwburg te Antwerpen. Jeanne ging in première in april 2007 en 
toert tijdens het najaar 2007 door Vlaanderen.

Tekst naar Peter De Graef, George Bernard Shaw, Koos Terpstra, e.a. Spel Karine Claassen, Lore Huysmans, Rashif El Kaoui, 
Timeau De Keyser, Kwinten Van Heden, Ninke Gryp, Katrien Valckenaers en Braam Verreth Regie Dirk De Lathauwer Dramaturgie 
Peter Anthonissen en Ruth Mellaerts Muziek Gerrit Valckenaers Kostuums Raïssa Hans Scènebeeld Dirk De Lathauwer (concept) 
en Kris Wouters (uitvoering) Licht Filip Timmermans Productieleiding Filip Bilsen
 
De voorstelling duurt ongeveer 100 minuten.

Met dank aan Elisabeth Timmermans, Lien Timmermans, Clem De Bus, Barbara Serulus, Saar Minne, Randi De Vlieghe,  
Filip Bilsen, Braakland/ZheBilding, Timur Berckmans, Lieve Claes, Bart Willems.

Met de steun van de Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel. 

Info? fABULEUS Stapelhuisstraat 13/15  3000 Leuven - 016.246634 - www.fabuleus.be - info@fabuleus.be

JEANNE(+15)


