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‘Montignards’ openen theaterwinkel op het Zuid en maken eigen soap

Antwerpen - Vrijdag openen acht podiumkunstenaars De Theaterwinkel in de Montignystraat op het Zuid.

Je kan er bijvoorbeeld een theatrale wandelpartner inhuren om een rondje mee te doen. Betalen doe je

door een praatje te slaan.

Andreas Rotty

Donderdag 21 januari 2021 om 05:00

De acht zijn normaal werkzaam in de theaterwereld. Ze zijn voltijds in dienst van Kultuurfaktorij Monty en
dragen de naam Montignards. Dat kunstencentrum neemt ieder half jaar een team Montignards aan, dat
projecten aflevert.

Met de coronamaatregelen moest het huidige team out of the box denken. “Theater spelen mag momenteel
niet, maar een winkel openen wel. Dus doen we een winkel open”, redeneert actrice Hanne Timmermans (25).

In de winkel is theater te koop. Bijvoorbeeld ‘first date-pakketten’, voor wie nog een bubbelgenoot zoekt. De
artiesten bieden ook koffie of thee aan met zelfgeschreven boodschappen bij. En ze verhuren zichzelf als
wandelpartners, waarbij de huurder zelf kan kiezen hoe theatraal die compagnon mag zijn. Elke week wordt het
aanbod van de winkel uitgebreid.

Geld moeten de theatermakers niet hebben. “In onze winkel betaal je met antwoorden. We stellen oprecht
geïnteresseerde vragen aan de mensen, zoals ‘hoe gaat het met u?’, ‘hoe ziet u de toekomst tegemoet?’ of ‘hoe
zijn de voorbije maanden voor u verlopen?’”, zegt Hanne. “Wie toch iets wil geven, kan een vrije bijdrage doen
aan SOS Relief, een initiatief dat kunstenaars in deze moeilijke tijden financieel helpt.”

De acht Montignards spelen een eigen rol in de winkel. Iedereen heeft een fictieve functie gekregen,
bijvoorbeeld baas of communicatiemedewerker. “We maken daarvan een soort documentaire of soap. Daarvan
zijn wekelijks fragmenten te zien op onze sociale media. Op 10 februari is een samenstelling te zien van alles
wat we gedaan hebben. Tot dan blijft De Theaterwinkel zeker open.”

De zaak is op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17u open en er wordt aan een webshop gewerkt. Alle
ontwikkelingen zijn te volgen op Facebook (https://www.facebook.com/montignards)en Instagram
(https://www.instagram.com/montignards/?hl=nl.).

https://www.facebook.com/montignards
https://www.instagram.com/montignards/?hl=nl.
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