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Man en vrouw lezen elkaars dagboeken en weten dat van elkaar. Ze laten de sleutel ervan 
doelbewust slingeren. Via hun dagboeken communiceren ze met elkaar over wat het 
daglicht niet mag zien, sturen ze elkaar in hun wederzijdse geheime verlangens. Wanneer 
de man een huwelijkskandidaat uitkiest voor hun dochter, raakt ook die stilaan betrok-
ken bij hun seksuele fantasieën. Verstrikt in een steeds strakker web van jaloersheid en 
opwinding, wordt de man uiteindelijk getroffen door een hartaanval en sterft. 

Bij Josse De Pauw worden de personages uit de roman van Junichiro Tanizaki (de Oude 
Man, Ikuko, Toshiko en Kimura) gespeeld door vier vrouwen: een actrice, twee danseres-
sen en een percussioniste. Daardoor gaat de voorstelling niet zozeer over een man-vrouw 
relatie, maar eerder over hoe het onaflaatbaar menselijk verlangen wordt gestuurd door 
ouderdom en jeugd, verschillende culturele achtergronden en de leugens die we onszelf en 
de ander wijsmaken. Hoe lezen we elkaars dagboeken? 
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Josse De Pauw (1952) behoeft weinig introductie. Hij maakte talloze voorstellingen en werkte 
samen met zowat alle gelauwerden in theaterland. Samen met LOD maakte hij onder meer Die 
Siel van die Mier en De Gehangenen. Alleen al met An Old Monk, dat onderhand aan zijn derde 
tourneejaar zit, heeft hij de kaap van de honderd voorstellingen overschreden. De Pauw laat 
zich in zijn werk graag inspireren door de wereldliteratuur. Deze keer liet hij zijn oog vallen op 
een belangrijk werk uit de Japanse letterkunde.

Junichiro Tanizaki’s roman De sleutel werd gepubliceerd in 1956. Het verhaal draait rond een 
wat uitgeblust Japans echtpaar. Een ouder wordende literatuurprofessor voelt zijn lichamelijke 
krachten tanen, waardoor zijn jongere maar erg traditioneel opgevoede vrouw seksueel onbe-
vredigd blijft. Via allerlei listen zet hij een gevaarlijke maar zinnenprikkelende liefdesdriehoek 
uit tussen hem, zijn echtgenote en de huwelijkskandidaat voor hun dochter. De roman vat tege-
lijkertijd ook de spanning die in het Japan van na de Tweede Wereldoorlog was ontstaan tussen 
de traditionele gedragscodes en meer libertijnse invloeden uit Amerika en Europa. Zo is het 
voor het echtpaar niet mogelijk rechtuit over hun seksuele verlangens te spreken. Slechts in hun 
dagboek kunnen man en vrouw hun diepste wensen onder woorden brengen, weliswaar goed 
wetende dat de andere partij heimelijk meeleest. Op die manier ontspint zich een psychologisch 
schaduwspel van liefde en lust. Of hoe de waarheid zich slechts laat kennen in het clair-obscur 
van fatsoen en begeerte. 

Dat de liefde een bijzonder veelzijdig thema is, bewijzen de ontelbare bibliotheken die er over zijn volges-
chreven. Waarom dan precies Tanizaki’s De sleutel eruit kiezen?
DE PAUW: Dat is een gemakkelijke. Ik heb dertig jaar samen gewoond met de Japanse danseres 
en choreografe Fumiyo Ikeda. Ze gaf me die roman cadeau bij het begin van onze relatie. Een 
pittig geschenk, zo bleek. We hebben daar toen vaak over gesproken en het leek wel alsof we 
twee verschillende boeken hadden gelezen. Je moet weten dat ik op dat moment nog nauwelijks 
iets afwist van de Japanse cultuur. Ik was er nog nooit geweest. Het decor, de gewoontes, het 
denken... het was me allemaal nog volkomen vreemd. Maar goed, die uiteenlopende lezingen 
maakten het wel boeiend. Dat moeten we ooit op scène zetten, zeiden we tegen elkaar. Et voila. Dat 
ooit heeft weliswaar dertig jaar op zich laten wachten, maar goeie ideeën moeten nu eenmaal 
wachten op de juiste omstandigheden. Die zijn er nu.  

Een pittig geschenk, dat kan je wel zeggen. De sleutel stelt immers zeer ongemakkelijke vragen over het 
huwelijk. Is er überhaupt nog toekomst voor dat instituut? 
DE PAUW: Ach ja, het huwelijk. Zowel in het Japan van toen, als in het België van nu, hangt er 
rond het huwelijk gewoontegetrouw een rozige mist. Dat heeft, denk ik, veel te maken met een 
diep menselijk verlangen naar zuiverheid. De liefde moet koste wat het kost onaantastbaar blij-
ven, onaards haast. Maar als je kijkt hoe het er in de werkelijkheid vaak aan toegaat is er weinig 
aardser te vinden. Mensen gaan intussen sneller uiteen dan pakweg een halve eeuw geleden, 
dat heeft onder andere met een grotere financiële onafhankelijkheid te maken, evengoed wordt 
er nog steeds volop getrouwd. Maar in de voorstelling wil ik het eerder hebben over het ver-
langen samen te zijn om niet alleen te zijn om het eens schraal uit te drukken. Dat heeft mijns 

...

JOSSE DE PAUW OVER DE SLEUTEL
SCHADUWSPEL VAN LIEFDE EN LUST 
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inziens nog niets aan kracht ingeboet en dat zal ook wel zo blijven, vermoed ik. En onderweg 
zetten we vallen voor elkaar, werpen we listig obstakels op en houden we een beetje van elkaar. 
In Tanizaki’s boek speelt ook het leeftijdsverschil een grote rol. Deze voorstelling gaat daarmee 
evengoed over ouderdom en jeugd. Hij kan haar seksueel niet meer aan en moet allerlei truken 
bedenken, uiteindelijk blijkt jaloersheid een sterk afrodisiacum te zijn. Hij brengt zijn vrouw in 
de gelegenheid tot overspel, moedigt haar zelfs aan, maar wil tegelijk niet dat ze er op ingaat. 
We vinden haar al snel een feeks, maar na zijn dood benadrukt ze dat ze, ondanks het feit dat ze 
niet bij elkaar pasten, nooit van een ander heeft kunnen houden. In haar komt de spanning van 
het gefnuikte ideaal het krachtigst naar voren. De idee van zuiverheid staat ons wel vaker in de 
weg. Waarschijnlijk omdat het noodgedwongen bij een idee zal blijven, omdat zuiverheid in de 
natuur gewoonweg niet voorkomt. Je moet maar eens door een microscoop kijken naar wat er 
in zuiver water allemaal rondzwemt.

Hoe zal die fictie er bij jullie uitzien? De roman bestaat uit de dagboeken van een man en een vrouw. Hoe 
zet je dat op scène? 
DE PAUW:  Een tekst hoeft voor mij niet per se dramatisch te zijn in de gebruikelijke zin van 
het woord. Wat mij betreft kan je alles op scène zetten, zolang je maar niet gebonden bent 
aan een of andere welbepaalde opgelegde vorm van theater. Ik ben deel van een genera-
tie die zich op dat vlak niet heeft laten beteugelen. De overdracht van een boek naar de 
scène is dus geen probleem, zoals het wel eens wordt voorgesteld, maar een mogelijkheid. 
Zoals ik al zei, een idee moet wachten op de juiste omstandigheden en intussen kan het 
rustig rijpen. Ik vind het heel belangrijk met wie ik welke voorstelling maak. Het zijn de 
mensen die de vorm mee gaan bepalen. Met Frieda Pittoors wou ik al heel lang weer 
eens samenwerken. Zij zal de rol van de man vertolken. Dat was een intuïtieve keuze en 
ze werkt wonderwel. Een ouder wordende man doet doorgaans minder moeite om zijn 
mannelijkheid te benadrukken, krijgt zelfs vaak iets vrouwelijks. Maar in de roman is 
hij tegelijk heel erg bezorgd over het verlies van zijn mannelijkheid. Door zichzelf hor-
monenpreparaten toe de dienen, probeert hij de strijd tussen zijn lichamelijk verval en 
het intacte libido van zijn vrouw in zijn voordeel te beslechten. Met Frieda in die rol kri-
jgt dat dramatische conflict een heel touchante invulling. Tegelijkertijd verleg ik zo het 
zwaartepunt van de tegenstelling man/ vrouw naar jeugd/ouderdom. Dat komt me goed 
uit, want ondanks het feit dat er nogal wat elementen voorhanden zijn, wil ik niet dat het 
een autobiografische getuigenis wordt (lacht). 

Als ik aan Japan en theater denk, komen me kabuki en no voor de geest. Hoe Japans wordt de voorstelling? 
DE PAUW: Frieda staat niet alleen op het podium. Dat deelt ze met de danseressen Fumiyo 
Ikeda en Taka Shamoto, en de percussioniste Kuniko Kato. Met die drie dames kleurt de 
voorstelling vanzelf Japans. Als ze praten doen ze dat in hun moedertaal. De muzikaliteit 
van het Japans ondersteunt de geest van het stuk. (Aarzelt.) Bij momenten heb ik wel eens 
het gevoel dat er iets no-theaterachtigs in de voorstelling zit, maar tegelijk vind ik het ge-
vaarlijk om het stuk daar al te nadrukkelijk mee te verbinden. Er is sprake van een zekere 
verstilling en er komt een kimono aan te pas... een uitgangspunt was het echter niet. We 

...

...
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willen ons hoeden voor de clichés. Kuniko heeft in die geest een uitstekende muzikale 
keuze gemaakt. Een aantal composities is van de hand van de Japanse componist Akira 
Miyoshi, een tijdgenoot van Tanizaki. In zijn werk merk je diezelfde kruisbestuiving tus-
sen de Japanse traditie en het westers modernisme. Hij gaat heel bewust om met Japanse 
clichés en exotismen, soms op een haast komische manier. Ook in het dramaturgisch 
opzet nemen we de spanning tussen die twee werelden mee. Het dagboek van de man 
spreek ik zelf in - in het Nederlands wel te verstaan - en mijn stem wordt via luidspre-
kers in de zaal heel dicht bij het publiek gebracht. Alles wat op de scène gesproken wordt 
blijft onversterkt en wordt zonodig boventiteld. De afstand wordt op die manier zowel 
akoestisch als ruimtelijk uitvergroot. Ondanks de verstilling krijgt het stuk daardoor toch 
vaart. De constante stroom van informatie moet het publiek in een gezamenlijke concen-
tratie zuigen. 

Ik kan me goed voorstellen dat er na dertig jaar rijping inderdaad genoeg te vertellen valt. 
DE PAUW: Ach, ik moet soms denken aan een verhaaltje van David Foster Wallace dat ik 
ooit las. Een oudere vis zwemt twee jonge vissen voorbij en zegt: Goeiemorgen, jongens. 
Hoe is het water vandaag? De twee jonge vissen zwemmen verder tot een van hen zich tot 
de andere wendt: Wat is water in hemelsnaam? Zijn punt is dat inzicht een moeilijke aan-
gelegenheid is, als je er midden in zit. Na dertig jaar is het gewoon tijd om dit te maken.

...
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HUIS (2014)
“[E]en kerkhofkermis. Een lichte kluchtigheid, leunend tegen de sotternie.”- Knack.be, 06/06/2014

“ Haar ware catharsis beleeft HUIS misschien wel via Kuijkens muziek… samenzang als bind-
middel én een sprankel gedeelde ontroering.”– CUTTING EDGE

“Het minste dat van Josse De Pauws muziektheaterproductie bij LOD gezegd kan worden is dat 
ze een prikkelende kortsluiting veroorzaakt ter hoogte van de hersenen. … [De Pauws] aanpak 
is carnavalesk, vol grof taalgebruik, scabreuze humor en berekende onnozelheid. … HUIS …. 
blaast, op zijn best, het muziektheatergenre nieuw leven in.”- DE MORGEN

“Het is nochtans onze landgenoot Josse De Pauw, met het formidabele HUIS, die ons, na Emma 
Dante, het meeste kippenvel bezorgde. Zijn interpretatie van het tweeluik van Michel De Ghel-
derode resulteert in een magische voorstelling, waarin de tekst, gespeeld in het Vlaams (Frans 
boventiteld), naar een nóg hoger niveau wordt getild door de muziek van Jan Kuijken, de samen-
zang onder leiding van Steve Dugardin en een enscenering die doet denken aan het universum 
van Ensor.”-  LE SOIR

“… Dit HUIS is als een groots muzikaal gedicht, als een schilderij van vlees en woord. Sinister 
en vol levensvreugde.”- LA LIBRE

“Met HUIS, naar Michel de Ghelderode, zien we de Vlaamse regisseur op z’n best: hij schept 
met zachte hand en veel menselijkheid een compleet universum, dat balanceert op de fantas-
tische grens tussen leven en dood. … Een zachte bries waait door heel deze voorstelling en het 
is niet enkel de zuchtende wind door de platanen. Dit is grote kunst.”– LES INROCKS

“We balanceren hier op de rand van de fantasie, nu eens angstig en benauwend, dan weer 
grotesk en hilarisch… In het Cloître des Célestins komen beide prachtig te samen in de regie 
van De Pauw, perfect ondersteund door de muziek van Jan Kuijken.”- LIBERATION

DE PERS OVER DE LA ATSTE VOORSTELLINGEN 
VAN JOSSE DE PAUW BIJ LOD MUZIEKTHEATER

...
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AN OLD MONK (2012)
“An Old Monk is zonder twijfel een van de tien beste voorstellingen van het seizoen. (...) Josse 
De Pauw vertelt en viert. Vindingrijk, grappig, levensecht. De muziek al evenzeer. (...) Een en al 
kracht en vrijheid, Thelonious Monk zou er verzot op geweest zijn.”– LE TEMPS, 18/6/2013

“ De Belgen, Gods uitverkoren volk. Dat wordt wel vaker gezegd. Maar als je het schouwspel ‘An 
Old Monk’ van Josse De Pauw en het Kris Defoort Trio hebt gezien, dan verdient deze stelling 
het om nog maar eens herhaald te worden.”- CRISSCROSS-JAZZ.COM

“ Een wijze levensles, zonder belerend te worden en vol animo, ondersteund door de aanwe-
zigheid van het muzikantentrio dat er perfect op z’n plaats zit, hun spel volledig verweven met 
dat van de acteur.”- LESINROCKS.COM

“De voorstelling is pure jazz in speelstijl en taal, net zo free als Monk zelf speelde. (...) De Pauw 
met zijn krachtige, grote lichaam en zijn sonore stem bezingt de vitaliteit van het leven, swin-
gend en overrompelend.”- NRC HANDELSBLAD

“(An old monk) is, zonder meer, muziektheater op zijn best. We hebben te maken met een zo 
goed als perfecte voorstelling.”- COBRA.BE

“Het lijkt wel alsof Josse De Pauw het verleerd is: mislukken. (...) An Old Monk is een echte 
grootse Josse De Pauw-solo. Balancerend tussen concert en theatermonoloog, tussen beel-
denstorm en intiem dansje, tussen pakkende tragiek en prikkelende humor, vertelt hij over 
alles wat een mens tot mens maakt.”- DE MORGEN

...
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| JOSSE DE PAUW (1952) |
Acteur, auteur en regisseur Josse De Pauw (°1952) begon zijn loopbaan in 1976 
met Radeis International, een succesvolle theatergroep die tot 1984 voorstellingen 
speelde in heel Europa en overzee, van Vancouver tot Los Angeles, van Caracas tot 
Hong Kong. Vanaf 1985 werkt hij als onafhankelijke theatermaker en gaat hij sa-
menwerkingen aan met acteurs, regisseurs, muzikanten, componisten, schrijvers 
en kunstenaars als Tom Jansen, Dirk Roofthooft, Luk Perceval, Guy Cassiers, Jan 
Decorte, Jürgen Gosh, Jan Ritsema, Jan Lauwers, Manu Riche, Peter Vermeersch en 
FES, Claire Chevallier, George van Dam, Jan Kuijken, Eric Thielemans, Rudy Trouvé, 
Roland Van Campenhout, Collegium Vocale, I Solisti del Vento, Corrie van Binsber-
gen, David Van Reybrouck, Mark Schaevers, Jeroen Brouwers, Koenraad Tinel, Gorik 

Lindemans, Benoît van Innis, David Claerbout, Michaël Borremans, Herman Sorgeloos 
en anderen. In 1989 speelt hij zijn eerste grote filmrol, sindsdien speelde hij in meer dan 
vijftig Belgische en buitenlandse films. Zelf regisseerde hij er twee: Vinaya en Übung. 
Hij werkte met filmmakers als Dominique Deruddere, Marc Didden, Guido Hendrickx, 
Eric Pauwels, Jos Stelling, Franz Weisz, Orlow Seunke, Marc-Henri Wajnberg en anderen. 
Naast teksten voor het theater, schrijft hij ook verhalen, observaties, notities, en reis-
verslagen. De teksten zijn verzameld in twee boeken: Werk en Nog (Uitgeverij Houtekiet). 
Hij bewerkte Heart of Darkness van Joseph Conrad en Under the Volcano van Malcolm 
Lowry tot theater voor Guy Cassiers en In Ongenade van J.M. Coetzee voor Luk Perceval. 
Maar hij is vooral de schrijver, speler en maker van succesvolle theaterstukken als: Weg, 
Larf, Übung, die Siel van die Mier, Ruhe, Strange News, Liefde/zijn handen, Een Nieuw 
Requiem, De Versie Claus, Over de bergen, De Gehangenen, Boot & Berg, An Old Monk en 
HUIS. In 2014 was hij met die laatste twee producties te gast op het Festival d’Avignon. 
In 2016 zal De Sleutel in première gaan, naar het boek van de Japanse auteur Jun’ichiro 
Tanizaki.

| FRIEDA PITTOORS (1947) |
is sinds 2005 aan Toneelgroep Amsterdam verbonden. Ze speelde o.a. in Romeinse 
tragedies, Antonioni Project, Teorema, Perfect Wedding, Maeterlinck, Naar Damas-
cus, Kinderen van de zon, Bloedbruiloft, De Russen! en Tartuffe. Voor deze laatste 
twee voorstellingen heeft ze de Colombina 2012 gewonnen.

Pittoors stond al op haar achtste op de planken in het professionele theater in België. 
Vanaf de jaren zeventig was ze ook in Nederlandse theater te zien, onder andere bij 

Proloog, Sater, Het Zuidelijk Toneel en Discordia. Voor haar komst naar TA speelde Pit-
toors bij ZT Hollandia. Daar was ze te zien in onder meer De Leenane trilogie, waarvoor 
zij genomineerd werd voor de Theo d’Or, Tim van Athene en Seemannslieder/Op hoop 
van zegen.

In seizoen 14|15 is ze te zien in de premières van Koningin Lear (regie Eric de Vroedt) 
en Kings of war (regie Ivo van Hove) en de reprises van Na de repetitie/Persona en The 
Fountainhead.
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| FUMIYO IKEDA (1962) |
werd geboren in 1962 in Osaka, Japan. In 1979 werd ze toegelaten op MUDRA, de 
dansschool onder leiding van Maurice Béjart waar ze Anne Teresa De Keersmae-
ker leerde kennen. In 1983 vervoegde ze het pas opgerichte dansgezelschap Rosas. 
In de periode tussen 1983 en 2008 danste ze in, en werkte ze mee aan bijna alle 
creaties: Rosas danst Rosas, Elena’s Aria, Bartók/Aantekeningen, Mikrokosmos, 
Ottone,Ottone, Stella, Achterland, Toccata, Just Before, Drumming, I said I, In Real 

Time, Rain, April me, the Repertory Evening, Bitches Brew/ Tacoma Narrows, Kassandra, 
Raga for the Rainy Season, D’un soir un jour, Zeitung en de hernemingen van Mozart 
/ Concert Arias en Woud. Fumiyo werkte ook mee aan verschillende Rosas films en 
video’s:Répétitions, Hoppla!, Monoloog van Fumiyo Ikeda op het einde van Ottone 
Ottone, Ottone Ottone I & II,Achterland en CounterPhrases en Rosa geregisseerd door 
Peter Greenaway. Naast haar activiteiten binnen Rosas, werkte Fumiyo onder andere 
met Steve Paxton, Needcompany, Josse De Pauw en Tom Jansen en deed ze mee in ver-
schillende films en toneelstukken. In 2007 maakte ze samen met Benjamin Verdonck 
en Alain Platel Nine Finger, een voorstelling die geselecteerd werd voor het Festival van 
Avignon 2007.  Samen met de Britse toneelschrijver en auteur Tim Etchells creëerde ze 
de productie in pieces die in juni 2009 in première ging. Ze deed mee in Live and Times, 
Episode 2, een voorstelling in samenwerking met Nature Theater of Oklahoma (2010). 
Ze danst in de hernemingen van Drumming en Elena’s Aria en de repetitieleiding van 
Rosas danst Rosas en Bartók/Mikrokosmos. In 2013 creëerde ze amness met de Japanse 
danseres Un Yamada.

| TAKA SHAMOTO (1975) |
 is geboren in Sendai, Japan, waar ze startte als danser bij de Senday City Ballet School. 
In 1991 begon ze aan de Balletschule der Hamburgischen Staatsoper John Neumeier 
in Duitsland. In 1995 sloot ze zich aan bij Rosas, danste er in de hernemingen van 
Woud en Achterland en droeg ze bij aan de creatie van Just Before, Drumming, I said 
I, In Real Time, Rain, April me, Bitches Brew / Tacoma Narrows, Kassandra, D’un soir 
un jour en de hernemingen van Mozart/Concert Arias en Bartok/Mikrokosmos. In 
2007 werkte ze samen met Grace Ellen Barkey & Needcompany voor The Porcelain 

Project en trad ze ook op in Isabella’s Room van Jan Lauwers & Needcompany. In 2009 
deed ze mee in de voorstelling The End van Joanne Leighton CCNFC Belfort. In 2010 
trad ze op in Jan Decortes Tanzung. In 2011 werkte ze mee met Fieldworks aan Field 
Works-office, Borrowed Landscape en nothing’s for something. In 2012 werkte ze samen 
met Arno aan zijn muziekclip The show of life. In 2013 danste ze in het kader van een beel-
dend kunstwerk van Norio Imai. Ze geeft les in Rosas Repertoire aan P.A.R.T.S. en gaf ook 
workshops aan het Japan Women’s College of Physical Education in Japan.

...

...
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| KUNIKO KATO (1987) |
is een van de meest getalenteerde en actuele percussionisten van haar generatie. 
Haar ongelooflijke virtuositeit, uitmuntend muzikaal inzicht en expressieve, ele-
gante stijl prikkelt steeds opnieuw zowel publiek als dirigenten en componisten. Ze  
staat gekend voor haar feilloze techniek en een groot muzikaal inzicht, zowel voor 
keyboard als percussie.

Kuniko studeerde onder de legendarische marimba speler Keiko Abe aan de Toho 
Gakuen School of Music in Tokyo, Japan en zette haar studies verder bij Robert Van Sice 
in het Rotterdam Conservatorium. Ze studeerde af met de grootste onderscheiding en 
was daarmee de eerste percussionist in de geschiedenis van het conservatorium die deze 
graad behaalde. Tijdens haar studies zette Kuniko ook haar professionele carrière verder, 
als muzikant bij verschillende concerten en solo-optredens, onder andere bij het Concer-
to for Marimba and String Orchesrta van Akira Miyoshi.

Kuniko’s cd kuniko plays reich werd goed onthaald bij de pers en werd meteen het best 
verkopende album van Linn Records in 2011. kuniko plays reich bevat unieke arrange-
menten van klassiek minimalistisch werk van Steve Reich uit 1980, officieel onderschre-
ven door de componist zelf. Ze speelde haar Reich arrangementen live in Tokyo, New 
York, Modena, Reims en op het Cheltenham Festival in Engeland in 2011. In 2012 deed 
ze een wereldtournee met het Reich programma in Japan, Parijs, Madrid, Barcelona en 
Keulen, kreeg ze een residentie in Armenië en tourde ze ook in Australië. In 2013 bracht 
ze een nieuwe cd uit, CANTUS, met stukken van Arvo Pärt die voor de eerste maal in 
percussie arrangementen werden gebracht. De cd en de arrangementen werden officieel 
ondersteund door de componist zelf en wonnen de Best Recording Award van 26ste MPC 
Music Award.

Kuniko is ook geëngageerd in muzikaal onderwijs; ze geeft percussie workshops, master 
classes en open repetities wanneer mogelijk, parallel met haar solo optredens. Ze werkt 
sinds 2004 met Japanse kinderen met een leerstoornis, onder andere via een workshop 
met slit drum. Kuniko wordt ondersteund door Adams en Pearl en woont momenteel in 
de Verenigde Staten. In 2013 won ze de 12de Keizo Saji Prize van de Suntory Arts Foun-
dation. www.kuniko-kato.net

...
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| LOD muziektheater |
is een Gents productiehuis voor opera en muziektheater, een creatieve thuis voor arties- 
ten. LOD engageert zich om trajecten uit te zetten op lange termijn; met componisten 
zoals Kris Defoort, Daan Janssens, Jan Kuijken, Vasco Mendonça, Dominique Pauwels en 
Thomas Smetryns, en met regisseurs Josse De Pauw en Inne Goris. Daarnaast staan onze 
deuren open voor zij die ons artistieke pad kruisen, altijd verrassend maar nooit toevallig; 
Patrick Corillon, Pieter De Buysser, Denis Marleau, Fabrice Murgia, François Sarhan. Ons 
huis wil een overkoepelend platform zijn voor al deze kunstenaars, en wil hen de midde- 
len bieden om hun ideeën uit te werken.

Al 25 jaar creëren we producties die vaak toonaangevend bleken voor het hedendaagse 
landschap van opera en muziektheater. The Woman who Walked into Doors en House of 
the Sleeping Beauties (Kris Defoort, Guy Cassiers), Die Siel van die Mier en De Gehange- 
nen (Josse De Pauw & Jan Kuijken), Muur (Inne Goris, Dominique Pauwels), Ghost Road 
(Dominique Pauwels, Fabrice Murgia), The House Taken Over (Katie Mitchell, Vasco 
Mendonça), An Old Monk (Josse De Pauw, Kris Defoort), ... zijn slechts enkele voorstel- 
lingen die onze brede visie belichamen. De resultaten die voortvloeien uit deze artistieke 
samenwerkingen, laten zich niet in hokjes plaatsen en blijven lang nazinderen.

LOD richt de blik resoluut op wat komt, onder andere door ons engagement voor jong 
talent. Via het European Network of Opera Academies werken we mee aan de toekomst 
van muziektheater: enoa garandeert kwalitatieve workshops voor jonge artiesten en biedt 
de mogelijkheid tot duurzame uitwisselingen tussen internationale operahuizen.

Gent is waar het allemaal begon, ooit, met Lunch Op Donderdag. Met de passie voor 
muziektheater. Daarnaast vormen internationale samenwerkingen van bij het begin een 
basis van ons werk. LOD muziektheater, een internationaal productiehuis en een creatieve 
thuis – blik op de wereld, Ghent Made.

OVER ONS

DE
SLEUTEL
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| Valérie Martino |
Artistieke coördinatie & internationale relaties
valerie@lod.be
M + 32 484 59 61 78

| Marianne Cattoir |
Pers en communicatie
marianne@lod.be
T +32 9 266 11 39

| LOD muziektheater |
Bijlokekaai 3
B-9000, Gent
+32 9 266 11 33
www.lod.be 

| Frans Brood Productions | 
Gie Baguet

gie@fransbrood.com

Tine Scharlaken

tine@fransbrood.com

+32 9 234 12 12

 www.fransbrood.com
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