
Jong geweld stelt Festival De Opsluiting voor 
 Antwerpen, Cultuur, stad, Theater 
  
Na het grote succes van vorig jaar organiseren Plankton en Fameus opnieuw het 
festival De Opsluiting op 14 en 15 maart 2014 in de Antwerpse Oude Beurs. Drie 
groepen theatermakers worden 24 uur lang opgesloten. In die korte tijd steken ze een 
gloednieuwe voorstelling in elkaar. Daarnaast stellen drie jonge programmatoren 
stellen hun ideale kunstenfestival samen waarin  theater, muziek, poëzie en beeldende 
kunst elkaar ontmoeten. 

Vrijdag 14 maart om 20u30 zetten Plankton en Fameus drie groepen achter slot en grendel 
met slechts enkele decorstukken, wat lijnen tekst, tien muzieknummers, een professionele 
coach en… een webcam. TG Horzel uit Lokeren, Toneelgroep Diana uit Antwerpen en Torpé 
Vida uit Brussel gaan de uitdaging aan om binnen de 24 uur een theatervoorstelling te 
creëren. Tijdens De Opsluiting komen professionele coaches Tina Maerevoet (bekend uit 
Thuis), Thomas Verstraeten (FC Bergman) en Karolien De Bleser (Compagnie Barbarie) 
langs om de groepen de nodige theatertips mee te geven. De beelden van de repetities zijn 
ook live te bekijken op de website van De Opsluiting. Zo kunnen nieuwsgierigen de groepen 
thuis of in onze foyer in de gaten houden. Terwijl de gevangenen zwoegen en zweten, 
kunnen bezoekers genieten van een steengoed kunstenprogramma in de Oude Beurs, 
uitsluitend gebracht door jonge artiesten. Drie programmatoren stelden hun ideale festival 
samen. Hun favoriete muziekbands, beeldende kunstenaars, dichters, performances en 
zoveel meer zullen te zien zijn op zaterdag 15 maart vanaf 14u00. Als afsluiter kan je de 
resultaten van het bloedstollend theaterproject bekijken. 

De Opsluiting is een initiatief van FAMEUS vzw, broedplaats voor amateurkunsten en 
Plankton, de jongerenwerking van OPENDOEK amateurtheater Vlaanderen. 

Data 

vrijdag 14 maart van 19u30 tot 23u00 
zaterdag 15 maart van 14u00 tot 24u00 

voorstelling theaterproject De Opsluiting: zaterdag 15 maart van 20u30 tot 22u00 

Locatie: Zirkstraat 36, Antwerpen 

Websites 

http://deopsluiting.be/#p_home 

http://www.plankton.be/kalender/eventkalender/id/103/de-opsluiting 

https://www.facebook.com/events/225288090988116/?fref=ts	  


