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Compagnie de KOE, De 
Nwe Tijd & Hof van Eede
DAVID of hoe we ons bedacht 
hebben (work in progress)
90 min

een stemmenstuk voor vijf personen 
uit drie gezelschappen

Hoe te leven zonder je voor je 
vijftigste een kogel door je kop te 
jagen? Dat was het uitgangspunt 
van een speech voor studenten 
(‘This is water’) door de Amerikaanse 
schrijver David Foster Wallace. Drie 
jaar later, op zijn zesenveertigste, 
hing hij zich met een tuinslang op in 
zijn garage.

Met drie gezelschappen – de KOE, 
De Nwe Tijd en Hof van Eede – 
maken we evenveel voorstellingen 
over de persoon en het werk van 
David Foster Wallace. DAVID of 
hoe we ons bedacht hebben, het 
eerste deel van dit drieluik, gaat in 
première in seizoen 2021-2022. We 
delen graag de eerste teksten met 
jullie: welkom in de schrijfkamer!

We vertrekken vanuit de biografie 
van David Foster Wallace – 
verslaving, genialiteit, onzekerheid, 
depressie, hyperbewustzijn – maar 
willen ook vragen stellen over 
hoe je dat doet, ‘een biografie 
hebben’. Wat het met je doet 
om je levensverhaal aan elkaar 
te vertellen. Wellicht willen we 
dus schrijven over hoe je een 
betekenisvol leven leidt, een leven 
dat samenhangt, een leven waarin 
je samenhangt met anderen en 
met de wereld, zodat je je vijftigste 
haalt zonder een kogel door je kop 
te schieten. Of je, vier jaar voor 
die deadline, in je garage op te 
hangen.

Op zondag 13 september neemt de 
KOE nogmaals Revanche met de 
jubileumproductie ACHTER/AF.
Rebekka de Wit van De Nwe Tijd zie je dit 
seizoen in De zaak Shell, deze voorstelling 
maakt ze samen met Anoek Nuyens. 

van Jana De Kockere, Rebekka de Wit, 
Willem de Wolf, Suzanne Grotenhuis, 
Wannes Gyselinck, Greg Timmermans, 
Ans Van den Eede, Freek Vielen | met 
Willem de Wolf, Suzanne Grotenhuis, 
Greg Timmermans, Ans Van den Eede, 
Freek Vielen | techniek Bram De Vreese 
en Shane Van Laer | productie De Nwe 
Tijd, de KOE en Hof van Eede

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan 
een gesprek? Dan kan je gratis terecht bij de 
Zelfmoordlijn via chat of telefoon op 1813 of 
www.zelfmoord1813.be

@montykultuurfaktorij #montykultuurfaktorij #revanche | www.monty.be

https://www.dekoe.be/nl/achter-af
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