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HET parcours

In april 2011 ging X / Een oefening in verdwijnen van theatermakers Peter Aers, Tijs 

Ceulemans & Leentje Vandenbussche officieel van start, een intensief onderzoek omtrent 

‘het sterven’ in literatuur, wetenschap en praktijk. De makers interviewden heel diverse 

groepen rond hun ervaringen met de dood, werkten als stille getuige bij de palliatieve 

thuiszorg, hadden wekelijks een ontmoeting met een terminale vrouw X, organiseerden 

lezingen en publieke gesprekken met deskundigen, gingen in november 2011 drie weken 

op onderzoek in de Burning Ghats aan de Ganges in India. 

Het traject is nu afgerond en mondde uit in verschillende facetten. Ze vertaalden hun er-

varingen naar drie theatervoorstellingen LIGHT, MEDIUM en STRONG (première mei 2012) 

die het publiek uitnodigen tot dialoog. De eenmalige ontmoetingen X/3, Te Gast bij X en 

De Terugkeervoorstelling vonden plaats en de makers ontwikkelden educatieve pakketten, 

alsook een installatie De Gevallenen. In het voorjaar van 2013 is de uitgave van hun boek 

Dood in fictie gepland, een publicatie op basis van gestorven personages in romans (met 

de steun van het DELA Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting).

Een overzicht van het parcours en de verschillende fasen van het onderzoek vindt u op 

www.oefeninginverdwijnen.be.

ligHT, mEdium, sTrong 

De drie producties LIGHT, MEDIUM en STRONG belichten respectievelijk de concepten 

tijd, kennis en macht(eloosheid) t.a.v. de dood. Insnedes op het sterven die, zij het in wis-

selende verhouding, in elk moment omvat zitten. Sterven of iemand zien sterven is niet 

evident. En in tegenstelling tot andere negatieve of positieve ingrijpende veranderingen, 

is de dood de enige waar niemand vanuit de ervaring kan spreken. We zouden kunnen 

zeggen dat, hoewel het een natuurlijke eigenschap is van het leven en al millenia lang niet 

anders is, de dood voor iedereen ‘nieuw’ is. Altijd de eerste en enige keer.

Omwille van de complexiteit van het onderwerp, alsook van het moment, kiezen we voor 

drie producties die elk één van de bovenvermelde aspecten uitspitten of doen ervaren. Het 
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vraagt tijd om die drie aspecten tot hun recht te laten komen. Onze onomfloerste aan-

pak vraagt de juiste dosering. Om die reden willen we de drie voorstellingen niet op één 

avond of één dag aanbieden. Tussen de voorstellingen dient lucht, tijd en leven te zitten. 

Het is dan ook geen trilogie waarbij de volgorde dient gerespecteerd te worden, maar een 

aantrekkelijk en afstotelijk pakket. Zoals het onderwerp zelf. LIGHT, MEDIUM en STRONG 

zijn aanvullend maar op zichzelf staande volwaardige producties.

Tot slot winden we er geen doekjes om. Uit ons onderzoek X / Een oefening in verdwijnen 

is gebleken dat mensen het appreciëren dat we het zonder blabla over de dood heb-

ben. We zien het als een belangrijke vereiste dat het ook gewoon is wat het is: eerlijk, 

oprecht en zonder valstrikken. Het blijft tenslotte een moeilijk en persoonlijk onderwerp. 

Daarom, zoals de titels reeds doen vermoeden, zijn er verschillende verpakkingen die 

expliciet prijsgeven aan wat men zich kan verwachten. LIGHT is een confrontatie met het 

onvermogen een intens moment te delen, waarbij het publiek stille getuige is. STRONG 

daarentegen is een veilige maar beklijvende ervaring. MEDIUM balanceert tussen beide 

met zijn nuchtere kijk op de biologie van het lichaam. De focus ligt bij de ene voorstel-

ling op de intense beleving, bij een andere op een rationele analyse, maar alle drie zijn ze 

nieuwsgierig en vol compassie. 

Peter, Tijs en Leentje.

v.l.n.r.: Tijs Ceulemans, Peter Aers, Leentje Vandenbussche
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ligHT

Een one man show met Tijs Ceulemans in de hoofdrol. En een paar seconden.

Meer heeft de dood niet nodig. Meer krijgt hij niet.

Hij zoekt en tracht te vatten wat hem overkomt. Dat wat voor hem staat sowieso zal 

winnen.

Duur: 55 minuten

Capaciteit: onbeperkt, naargelang zaalcapaciteit

crEdiTs 

Concept en Creatie Peter Aers, Tijs Ceulemans, Leentje Vandenbussche

Spel   Tijs Ceulemans

Dramaturgie  Tina Ameel

Coach   Johan Petit 

Techniek   Nico Vanderostyne

Productie  Kunstencentrum De Werf

Coproductie  Kunstencentra BUDA en Vrijstaat O.

Uitvoerend producent Mokum

Met de steun van   de Vlaamse 

   Gemeenschap

Het beeld is gebaseerd op een foto van Thomas Dhanens
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mEdium

Hoe we ontstaan wordt beschouwd als basiskennis. 

Hoe we doodgaan is dat helemaal niet. 

 

Eén wachtkamer. 

Vijf monologen. 

Vijf doodsoorzaken die ons verdelen.

 

MEDIUM tracht het sterven te leren kennen. Want kennis is macht. Of net niet.

Duur: +- 70 minuten

Capaciteit: 60 personen

crEdiTs
 

Concept en Creatie  Peter Aers, Tijs Ceulemans, Leentje Vandenbussche

Spel    Tina Ameel, Soetkin Demey, Paul Matthys, Paul Schrijvers,   

   Tine Verhaert

Tekst   Tina Ameel

Scenografie   Wim Cuyvers

Productie  Kunstencentrum BUDA

Coproductie   Kunstencentra Vrijstaat O. en De Werf

Uitvoerend producent Mokum

Met de steun van   de Vlaamse Gemeenschap
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STRONG

STRONG is een ervaring. 

Een veilige ruimte voor de dood. Voor u alleen.

STRONG oefent in het sterven. In het dwingende van de dood, het onomkeerbare. 

Discreet en met kleine interventies wordt ruimte en tijd gecreëerd die de toeschou-

wer zal begeleiden.  

STRONG mag dan wel STRONG heten, de ervaring is even onschuldig als het kiezen 

voor een espresso i.p.v. een lungo. 

 

Duur: +- 90 minuten

Capaciteit: één op één voorstelling, max. 30 personen/avond.

crEdiTs

Concept en Creatie  Peter Aers, Tijs Ceulemans, Leentje Vandenbussche

Dramaturgie  Tina Ameel

Uitvoering (scenografie) Jelle Clarisse

Geluidsontwerp  Sam Serruys 

Techniek   Henk Vandecaveye

Productie  Kunstencentrum Vrijstaat O.

Coproductie  Kunstencentra De Werf en BUDA

Uitvoerend producent Mokum

Met de steun van  de Vlaamse Gemeenschap
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spEEldaTa 

21 maart 2014  STRONG CC De Werft, Geel 

13 maart 2014  LIGHT  CC De Werft, Geel

4 maart 2014  MEDIUM CC De Werft, Geel

13 februari 2014  LIGHT  CC Nova, Wetteren

16, 17 maart 2013 STRONG Kc BUDA, Kortrijk

2 maart 2013  LIGHT  Kc BUDA, Kortrijk 

23 februari 2013  STRONG Kc De Werf, Brugge

21 februari 2013  MEDIUM Kc De Werf, Brugge

19 februari 2013  LIGHT  Kc De Werf, Brugge

24 november 2012 LIGHT  Kc nOna, Mechelen

16 november 2012 MEDIUM Kc nOna, Mechelen

9, 10 november 2012 STRONG Kc nOna, Mechelen

7 november 2012 MEDIUM 30CC, Leuven

3 november 2012 LIGHT  30CC, Leuven

30, 31 oktober 2012 STRONG STUK, Leuven

11 oktober 2012  LIGHT      CC Evergem, Evergem

17, 18, 19 mei 2012  STRONG Kc Vrijstaat O, Oostende - première
10, 11, 12 mei 2012  MEDIUM Kc BUDA, Kortrijk - première 

3, 4, 5 mei 2012   LIGHT  Kc De Werf, Brugge - première

conTacT

Mokum vzw 
Coördinator : Helga Baert, Helga@mokum.be, 0497/88.53.88

Communicatie: Marieke Rummens, Marieke@mokum.be, 0474/80.86.15  

Productie: Elisa Demarré, production@mokum.be, 0497/81.39.58

Timmerhoutkaai 7, 1000 Brussel

Mokum wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en is in residentie in Kaaitheater, 

Brussel.  

biografiEën van dE makErs

Peter Aers (Gent, 1973) behaalde een Master in de Wijsbegeerte in 1998 en maakte de toneeloplei-

ding aan De Kleine Academie af in 2003. Hij gaat op zoek naar wat de verhouding individu/maat-

schappij kan betekenen. Het uitgangspunt van die verhouding is de verdwijning van dat individu. In 

zijn eerste eigen werk Boedapest / Een oefening in verdwijnen in 2005 onderzocht hij het effect dat 

materiële welvaart heeft op de vorming van de identiteit. De interesse en fascinatie ging daarbij uit 

naar daklozen en bedelaars. Samen met Tijs Ceulemans ging hij gedurende 1 maand naar Boeda-

pest zonder geld en extra kledij. Het omgaan met honger, verlangen, verveling, frustraties en mentale 

en onderlinge spanningen moest op een creatieve manier worden opgelost. In 2009 werkten zij op-

nieuw samen aan New York - San Francisco / The Hidden Tracks, een documentaire voorstelling over 



hobo’s in Amerika en de zoektocht van beide makers naar deze illegale reizigers op goederentreinen 

en vrijheid. Beide voorstellingen werden gekenmerkt door een eerlijke openheid, omdat ze onmid-

dellijk bij terugkomst, zonder voorafgaande ontmoetingen, op het podium stapten en al improvis-

erend hun ervaringen deelden met het publiek. Zowel in de creatiefase als in de uitvoering van een 

voorstelling staan mensen centraal en het contact met hen. Zo werkte hij samen met amateurspe-

lers, daklozen, inwoners van het kanaaldorp Doornzele, bewoners van de stad Münster, en deed hij 

vrijwilligerswerk na Katrina in New Orleans, de palliatieve sector, en reed hij ‘s nachts met een taxi. 

Verder werkte Peter Aers samen met Dora Garcìa voor meerdere performances (The Prophets - The 

Beggar’s Opera - The Romeos - Beggar - You can’t be there – The Inadequates) en speelde hij met 

Aitana Cordero (3 ways to Master a kiss) en Campo (FivePeople).

Tijs Ceulemans (Borgerhout, 1980)

“Het feit dat ik niet weet waar ik met bezig ben zet mij er toe aan om te blijven zoeken. Op een manier 

die ik niet in de hand heb. Jezelf verliezen, verwaarlozen en vooral kapot maken. Zo zit ik al drie dagen 

te wachten op iets dat niet komt. En tijdens dat wachten verandert mijn gevoel van pure armoede 

naar gelukzaligheid.” (Tijs Ceulemans) In 2005 werkte Tijs Ceulemans aan het theaterproject Boeda-

pest / Een oefening in verdwijnen, samen met Peter Aers. Daarin stond de ervaring centraal om uit 

de persoonlijke veiligheidszone te komen en de confrontatie met het onbekende aan te gaan waarbij 

zowel het zoeken als het vinden kan worden omgezet naar een verhaal. Deze werkwijze zorgt er bij 

Tijs voor dat een ervaring op een eerlijke en pure manier kan vertaald worden naar een publiek.

In 2009 vonden Tijs Ceulemans en Peter Aers hun volgende project in samenwerking met dethea-

termaker: New York - San Francisco / The Hidden Tracks. Ook hier stond de ervaring centraal. Zelf 

ondernemen wat je probeert te verwoorden. “Door jezelf tot het uiterste te drijven in een onbekende 

omgeving, geef je, volgens mij, jezelf de kans om alles vanuit een ander perspectief te bekijken. Uitd-

aging zorgt voor een boeiend resultaat, zowel negatief als positief.” (Tijs Ceulemans in een interview, 

Radio Klara). 

Leentje Vandenbussche (Brugge, 1984) maakt performances vanuit grafische ervaringsstudies. 

Tijdens haar opleiding 3D-vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent 

heeft ze dit medium en de mogelijkheden rond grafische vormgeving verder onderzocht en afgetast. 

Centrale thema’s in haar werk zijn de openbare ruimte, voyeurisme en het zoeken naar een toegan-

kelijk concept. In 2005 resulteerde dit in een modeshow/performance Onder onder in samenwerking 

met Siets Bloemen. Ze beëindigde haar opleiding in eenvoud en schoonheid met haar performance 

Beckett op zijn plaats (2006), het startschot van Alles en Niets. In 2007 performde ze zelf met Beckett 

van A tot Z waarin ze alle woorden van Wachten op Godot in alfabetische volgorde reciteerde. Na 

haar opleiding theaterwetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen heeft ze zich in Alles ver-

diept, het vervolg en sluitende luik van Alles en Niets. Vijf jaar na de eerste fascinatie en studie van 

deze onderwerpen, ging in 2010 O in première. Dat werd, ondanks de veelheid van het onderwerp, 

een sobere doch alles-omvattende productie. Samen met het tweede luik werd ook de aansluitende 

tentoonstelling van Alles en Niets met de grafische studies op punt gesteld.

Alle beelden in dit persdossier zijn gemaakt door Leentje Vandenbussche. 

www.mokum.bE - info@mokum.bE
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EEn mEnsElijkE dood
liGht, medium, stronG, Peter aers, tijs ceulemans en leentje vandenbussche
X / een oefening in verdwijnen ***** (5 sterren)

door sabrina de croock, 14 november 2012

www.cjP.be

LIGHT, MEDIUM en STRONG: drie voorstellingen ontsproten aan het brein achter project 

X / Een oefening in verdwijnen. Een parcours dat je laat kennismaken met de verschil-

lende gezichten van de dood.
 

Peter Aers en Tijs Ceulemans werkten eerder al aan oefeningen in het verdwijnen, op 

locatie en vertrekkend vanuit de eigen ervaring. In Boedapest leefden ze een maand lang 

als zwervers, in Amerika reisden ze illegaal mee met goederentreinen. Leentje Vanden-

bussche kwam er later bij. De thema’s die zij in haar eigen werk behandelt, liggen niet zo 

bijster ver van de opgebouwde ervaringen van Peter en Tijs. Samen kwamen ze tot een 

meer dan geslaagde samenwerking.

De drie voorstellingen dringen met gemak door tot op het bot. Door het thema, uiteraard, 

maar minstens evenzeer door de aanpak. LIGHT, MEDIUM en STRONG confronteren en 

troosten, haast tegelijk. Ze delen ervaringen met het bereidwillige publiek en geven een 

nieuwe wending aan wat we diep in ons binnenste aan ervaringen opbergen.

Iedere voorstelling kent een verschillende impact, alleen al omdat het aantal mensen 

naast je gevoelig afbouwt doorheen het parcours: LIGHT is een kleine zaalproductie, 

MEDIUM een tafelgesprek, STRONG een dialoog (met de makers en met jezelf). De er-

varingen zijn dus telkens anders. Sterven wordt krampachtig uitgesteld, medisch 

verklaard of vanuit eigen ervaringen bekeken. Toch bevat elke voorstelling meerdere 

aspecten, waardoor ze heel dicht bij elkaar blijven én tegelijk op zichzelf kunnen staan.

Van praatgroep tot Voorstelling

LIGHT, MEDIUM en STRONG lijken verschillende aspecten te belichten vanuit verschil-

lende vormen, gecategoriseerd in gradaties. En toch staat ieder werk in nauwe verbind-

ing met het andere. In feite zijn alle voorstellingen even intens; ze verschillen alleen in 

de manier waarop ze worden gebracht. Zo is LIGHT, in de onbevattelijkheid die ervan 

afstraalt, soms sterker dan STRONG, waar eigen ervaringen concreet zijn en verstaan-

baar kunnen worden. Je kan een nieuwe wending geven aan wat je getekend heeft, 

terwijl die seconden tussen leven en dood je blijven ontglippen. En die onmacht klinkt 

oorverdovend na LIGHT. Idem voor MEDIUM. De analytische kijk is soms zo indringend 

dat je lichaam reageert met verhoogde hartslag en onregelmatig ademhalen – een lichte 

angst borrelt op.

X / Een oefening in verdwijnen is een oefening die ingaat tegen de stilzwijgende maat-

schappelijke overeenkomst dat persoonlijk verdriet achter slot en grendel moet bewaard 

worden. De voorstellingen verwezenlijken een soort theater dat mensen en hun ervarin-

gen in het centrum stelt. En de dood mag dan wel een universeel thema zijn, toe-

gankelijke en intrigerende voorstellingen maken over dit onderwerp is geen evidentie. 

LIGHT, MEDIUM en STRONG zijn menselijk, vernieuwend en krachtig. Het soort theater 

dat enkel is te bejubelen.
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recensies over de voorstellinGen afzonderlijk 

door sabrina de croock, 14 november 2012

LIGHT focust op de luttele, voorbijkruipende seconden voor de finale inslag. Het 

moment waarop we plots, onvoorbereid, zweven tussen leven en dood. Uitvergrote mika-

dostokken worden over het hele podium uitgeworpen en gaan tegen de grond. Ze raken 

het podium, springen nog even op en vallen dan onvermijdelijk in duizenden richting uit 

elkaar. Die nanoseconde waarin ze in het ijle zweven, daar gaat LIGHT over.

ZelfVerZekerdheid

Tijs Ceulemans staat alleen op het podium en lijkt die tijdspanne krampachtig te willen 

vasthouden. Hij praat sappig, met gevoel voor humor en een grote dosis zelf-

verzekerdheid. Het ene verhaal na het andere, telkens over dat ene cruciale moment, net 

voor het sterven. Het besef komt altijd te laat en Tijs verliest zichzelf in kleurrijke details. 

In een poging om de dingen vast te houden, verdwijnt de essentie – het grote gat – in 

de woordenwaterval. Hoe concreet het soms ook wordt, de monoloog hinkelt schrijnend 

achter op het voorval dat het wil bevatten.

het sterVen begrijpen

Maar de dood is de verteller te snel af. Ceulemans verhaalt in een poging het sterven 

te kunnen begrijpen, maar hij kan dat ene moment maar niet vasthouden. Die onmacht 

straalt op het publiek af. Aan het einde springt een compilatie van geluiden uit de voor-

stelling ons tegemoet vanuit de donkerte. Steeds sneller en luider, tot de uiteindelijke 

crash. Het zaallicht gaat aan, applaus klinkt, maar niemand maakt aanstalten om te 

vertrekken. Wat we net hebben meegemaakt, is ondanks de luchtige vorm toch zwaar op 

de maag blijven liggen. We zijn ontredderd. Het confronterende onvermogen van Tijs om 

de dingen te bevatten en de snelheid van de inslag, maakt jong en oud angstig.

klap op het einde

Tijdens alledrie de voorstellingen worden we persoonlijk benaderd. De ene doet dit al 

wat meer volgens de klassieke theaterregels dan de andere, maar stuk voor stuk staat 

de toeschouwer en zijn ervaringen centraal. Ceulemans’ hilarische anekdotes mondden 

uit in een zeer persoonlijk verhaal over zijn vader. Hoezeer we daardoor geraakt worden, 

verschilt per persoon. LIGHT is dan ook de meest conventionele theatervoorstelling. De 

toeschouwer kijkt en luistert, absorbeert en leeft zich in – of niet. Maar de klap aan het 

eind van de voorstelling voelt aan alsof we zelf tegen een muur zijn gereden. Zo snel dat 

we nauwelijks de tijd hadden om er iets tegen in te brengen.

MEDIUM wordt onbevattelijk wanneer de geruststellende, beheerste stem van een 

vrouw ons op correcte toon om de oren slaat met feitelijke info over het intreden van de 

klinische dood, het aantal seconden waarin je nog bij bewustzijn bent of het lichamelijk 

proces bij de verdrinkingsdood. We zitten aan een tafel met een tiental anderen en ieder-

een draagt hetzelfde polsbandje. We worden opgedeeld volgens een gemeenschappeli-

jke doodsoorzaak; dood door trauma in ons geval. Wij zijn het deel van de toeschouwers 

dat statistisch gezien zal sterven door een (verkeers)ongeval, moord, zelfmoord…
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droge wetenschappelijkheid

Diezelfde luttele seconden van het einde van het leven die centraal staan bij LIGHT 

worden hier op een heel andere manier volgepraat. Ze worden opgemeten, geanalyseerd 

en vergeleken. De droge wetenschappelijke kennis staat in schril contrast met wat we als 

mens kunnen bevatten. De actrice stelt zich empatisch op, maar behoudt te allen tijde 

een professionele afstand. Nog nooit leek het ander eind van de tafel zo ver.

Zakje organen en bloed

Angst en dood worden vaak samen in de mond genomen, maar slechts op sommige 

momenten heerst er een heel voelbare connectie tussen beiden. Tijdens MEDIUM denk 

ik plots terug aan STRONG. Of ik me soms sterfelijk voelde, was de vraag. Wanneer de 

vrouw ons zo rustig en gedecideerd uitlegt welke lichamelijke processen er intreden bij 

het leegbloeden, hoe ons lichaam in shock gaat en zich uiteindelijk gewonnen geeft, voel 

ik me heel sterfelijk, ja. De wetenschap reduceert ons tot zakjes met organen en bloed, 

die elk moment uit elkaar kunnen spatten. De woorden blijven komen, maar ik blijf in 

gedachten hangen. Ik zie mezelf als slachtoffer van een wegmisbruiker, leegbloedend op 

de openbare weg. Het witte bandje rond mijn pols heeft plots wat weg van een zieken-

huisbandje. Aan de tafel worden we ons allemaal heel erg bewust van onze ademhaling, 

ons lijf en ons leven. Angst en kennis zijn niet altijd uitersten.

persoonlijk

In MEDIUM wijzen de makers ons één voor één een doodsoorzaak toe aan de hand van 

een kort gesprek bij het binnenkomen. Een gemeenschappelijk polsbandje geldt als 

merkteken voor zij die hetzelfde lot zullen ondergaan. We mogen ons bij onze soort-

genoten voegen in één van de vijf netjes afgelijnde, gekleurde hokjes op de grond. We 

verdwijnen in een categorie. MEDIUM speelt steeds met afstandelijkheid, opdelingen en 

statistieken. Maar waar angst binnentreedt in het wetenschappelijk discours, wordt het 

terug persoonlijk. En lijfelijk. We eigenen ons in gedachten de toegewezen ziekte toe, al 

dan niet gewild. Aan het eind van de tafelgesprekken worden we weer allemaal samen-

gevoegd. Eén voor één worden we opgesteld in de ruimte met instructies om één iemand 

te viseren zodat er een netwerk van blikken ontstaat waarin we allemaal verbonden 

zijn, zonder dat er ook maar iemand rechtstreeks terugkijkt. Met simpele ingrepen laten 

Leentje, Pieter en Tijs ons de eenzaamheid van het samenzijn proeven.

In tegenstelling tot MEDIUM en LIGHT vertrekt STRONG vanuit een persoonlijk gesprek 

met Leentje Vandenbussche (of één van de andere makers, nvdr). De voorstelling doet je 

op jezelf terugplooien in een zwakverlichte zaal en eindigt in een herdenking. Gedurende 

het hele parcours ondersteunen je eigen ervaringen, herinneringen en handelingen de 

voorstelling. Het is pas achteraf dat het gebeuren je als een mokerslag in het gezicht 

treft. Wat je vertelt, doet of denkt is allesbehalve vrijblijvend.

intense Verlossing

De verscheurende intensiteit van de ervaring wordt echter aan banden gelegd doordat 

er ruimte is voor gesprekken. In plaats van dingen op te bergen en voor jezelf te houden, 

kan je ze delen. Het werkt verlossend, misschien verblijdend, maar het is vooral enorm 

intens. STRONG confronteert ons het hardst met onszelf, zonder dat we dit tijdens de 

voorstelling zo ervaren. Tijd is hier van geen tel meer.
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beangstigende Verlossing

STRONG is uiteraard ook beangstigend, in de mate dat je het toelaat. Vragen als “hoe 

wil je sterven?”, vallen nog lacherig te ontwijken, maar vanaf deel twee (in de donkere 

zaal met het ziekenbed) is er geen uitweg meer. Bij het binnenkomen slaat een hevig 

bonzende hartslag ons om de oren; niet de onze, maar eentje die ons via verscheidene 

speakers tegemoet schalt. De duisternis maakt slechts geleidelijk aan plaats voor een 

klein lichtpuntje aan het andere eind van de zaal; de rest is aan jezelf om in te vullen.

STRONG is de meest individuele voorstelling dankzij opzet en vorm. Je eigen verhalen 

voeden het gesprek, je eigen handelingen creëren betekenis. STRONG gaat met jou 

aan de slag; of het nu gaat om een bijna-doodervaring of het praten over je angsten en 

wensen, nergens is sprake van valse tranen. Het is een persoonlijke confrontatie, maar 

allesbehalve een negatieve.

Op www.mokum.be vindt u meer persartikelen, recensies en interviews:

* ‘Het leven inlijven’, door Marnix Rummens (rekto:verso, nr. 49 november-december 2011)

* Interview met de makers, door Evelyne Coussens (De Morgen, 3 mei 2012)

* ‘Bezig zijn met de dood is fijn’, recensie Wouter Hillaert (De Standaard, 11 mei 2012)

* Interview met Tijs Ceulemans, door Moon Art Gallery (25 april 2012)

* Interview met Peter Aers, Tijs Ceulemans & Leentje Vandenbussche, door Floris Cavyn en Nikol 

Wellens (Courant 101, mei/juli 2012)

* ‘De dood moet je luchtig benaderen’, interview met Leentje Vandenbussche, door Sigrid Devisch 

(eXit nr. 218, feb. 2013)
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