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Van: brecht heytens brechtheytens@hotmail.nl
Onderwerp: Tekeningen

Datum: 22 februari 2021 om 21:32
Aan: Patrick Vervueren patrickvervueren@gmail.com, Jan Palinckx jan.palinckx@toneelhuis.be

Hallo hallo, 

In bijlage enkele schetsen. 

Het is een constructie die de lichtbron draagt. Op deze constructie kunnen verschillende filters gemonteerd worden. 
Deze filters kunnen dichter of verder van de lichtbron geschoven worden op twee rails in de basis van de 
constructie. Er kunnen meerdere filters voor 1 lichtbron geplaatst worden. 
Ik zie het ook zo dat de filters ook kunnen draaien ten opzichte van de lichtbron ( rond hun 
verticale/diagonale/horizontale as ) zodat deze in een bepaalde hoek ten opzichte van de lichtbron het licht kunnen 
breken. De filter houder zag ik rond zoals de lichtbron, maar de filter kan eender welke vorm hebben in functie van 
het beoogde effect. ( ik nam nu een ruit als vorm, maar kan dus alles zijn) 
Deze constructie staan op wielen. 

Ik maakte een ruimtelijke opstelling met drie lichtbronnen met midden in een prisma vormig projectie oppervlak ( 
semi transparant of niet of … ) 

Deze prisma constructie kan omgebouwd worden tot een constructie die of een lichtbron of een reflecteren / 
lichtbrekend materiaal in de hoogte kan brengen. 
Alles is nog steeds gebaseerd op de maat van 180 cm. Dit brengt ons bij een reikhoogte van ongeveer 465cm of 
lager.  

Het zijn ruwe schetsen, maar volgens mij in hun vormelijkheid zeer functioneel. 
De uiteindelijke constructie zullen complexer zijn ( scharnierpunten, bevestigingspunten, blokkeerpunten) 
Door het materiaal ( staal / hout / kabels/ kettingen/  … ) zal het er in het echt ook minder futuristisch uitzien. 

Voila, ik denk dat je deze uitleg best leest met de schetsen in beeld, anders is dit gewoon heel heel vaag :) 

Patrick: ik volg je mail verkeer met derde partijen, goed bezig ! 

Feedback op de schetsen mag altijd, als jullie het totaal anders zagen dan hoog ik het graag :) 
Ander snel eens Skype ? 

Vele groeten 

Brecht 
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Van: brecht heytens brechtheytens@hotmail.nl
Onderwerp: Tekeningen 2

Datum: 2 maart 2021 om 10:45
Aan: Patrick Vervueren patrickvervueren@gmail.com, Jan Palinckx jan.palinckx@toneelhuis.be

Hallo, 

In bijlage nog wat tekeningen. 
Ik heb me wat meer gefocust op het vinden dan een soort bouwwerk dat we zouden kunnen maken met de 
verschillende onderdelen. 
Het is moeilijk om nu te voorzien welke lichtfenomenen er tot stand zullen kunnen komen met het materiaal dat we 
voor handen hebben. 
De vorm van het bouw werk en de uiteindelijke vorm van alle onderdelen zal hier mee door bepaald worden. 

Patrick ik zag de tekening die jij toevoegde aan pintrest. Ik snap ongeveer wel waar je naartoe wil. Het voelt een 
beetje aan als het decor van Waterworld :) 

Ik spreek jullie donderdag he tijdens de Skype om 10 u 

Groetjes 

Brecht 
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PLANNING 

 

FASE 1/  

• APRIL, MEI, JUNI 2021/ vooronderzoek, bouw installatie 
o residentie Vaartkom Leuven i.s.m. EXPAND(ed), halftijds op woensdag, 

donderdag en vrijdag  
• JUNI, JULI 2021/ presentatie work in progress 

o van 28/6 t.e.m. 4/7: nachtelijks presentatie Biënnale van België (Floraliënhal, 
Gent) 

• OKTOBER 2021/ presentatie work in progress 
o 15/10: presentatie Festival van de Architectuur (Oostende) 
o 27/10: presentatie Schouwburg Kortrijk 

 

FASE 2/  

creatie theatraal verloop, atelierwerk, presentatie eindresultaat 

• DECEMBER 2021, JANUARI, FEBRUARI, MAART 2022/ creatie theatraal verloop, 
atelierwerk 

o 4/5de van 27/12/2021 t.e.m. 3/3/2022 te Archipel (Antwerpen) 
§ atelierwerk op dinsdag  
§ repetities op woensdag, donderdag en vrijdag 

 
• MAART 2022/ presentatie 

o première op 4 en 5/3 te Archipel (Antwerpen) in eigen beheer 
o 19/3: CC Gasthuis (Aarschot) 
o 26/3: Cinema Plaza (Duffel) 
o nog geen datum: De Ververij (Ronse) 
o nog geen datum: Stadsschouwburg Kortrijk 

 
• JULI, AUGUSTUS 2022 

o nog geen datum: presentatie op kunstenfestival Watou 
 

	



TUUR DEVENS OVER FRIEDA - naar aanleiding van zijn boek Theater der dingen (dat nog 
niet werd gepubliceerd).  

“Ornament is a crime.” / Gedreven op zoek naar steeds meer abstrahering en essentie   

Frieda werd in 2009 opgericht door Eva Binon, Tina Heylen, Nikè Moens, Jan Palinckx, 
Patrick Vervueren en Seppe Jespers. Ze voelden zich oorspronkelijk veilig onder de 
logistieke vleugels van FroeFroe, maar bouwden gaandeweg zelf een zakelijk vehikel uit. Het 
is een collectief, ze doen ieder hun ding, of met twee, of samen of met anderen. Ze volgen 
elkaars artistieke parcours, denken mee, participeren en grijpen eventueel in. Ze pogen met 
verwondering naar elkaar en naar de wereld te kijken. Hun verontwaardiging willen ze 
omzetten in troostend theater.  

Dat kan met of zonder poppen zijn, met dagelijkse voorwerpen en absurde objecten, voor 
kinderen, voor grote mensen, subtiel en suggestief, hilarisch en direct, met of zonder live 
muziek, maar steeds met veel aandacht voor de vormgeving en de gecreëerde beelden. My 
dinner with Frieda (2009) was een 'theaterfeest' met expliciete publieksparticipatie. Op de 
boerenvelden buiten speelde zich Wereld, einde van een af (2013), andere voorstellingen 
spelen zich in zalen af of in kleinere lokalen of kelders. Bij X tot de zoveelste (2014) kon het 
publiek mee het verloop van het verhaal bepalen. Morgen wordt alles anders (2018) was 
samen gemaakt met mensen met een beperking rond hun toekomstbeelden.  

Een intuïtieve, associatieve dramaturgie kenmerkt de laatste jaren hun producties, minder 
narratief, meer muzikaal, niet dwingend. Ze rijgen beelden aan elkaar die op zich staand 
zuiver en helder zijn maar die an sich niets met elkaar te maken lijken te hebben. Zoals bij 
Pygmalion (2017). In losse scènes wordt met veel humor hulde gebracht aan het falen. De 
mythologische figuur Pygmalion kon een volmaakte vrouw beeldhouwen en haar levend 
maken met behulp van Aphrodite. In scènes brengen de spelers van Frieda onmogelijke 
missies, maar die zijn gedoemd tot mislukken zeker als de goden het laten afweten.  

In hun theater der dingen-producties is er een evolutie te zien. De artiesten van Frieda waren 
in eerste instantie verwonderd dat een figuur, gemaakt van papier, tape en hout, door haar op 
een bepaalde manier te bewegen tot leven kon gewekt worden en dat die tot leven gebrachte 
figuur emotie kon opwekken bij haar toeschouwers. Ze spitten dat gegeven verder uit, en 
doorheen hun projecten zochten ze naar een steeds radicalere abstrahering van de figuren, 
waarbij de opbouw van de figuur en de gebruikte materialen steeds zichtbaarder werden, tot 
het materiaal zelf de figuur werd.  

In En lang en gelukkig (2010) en Lampe (2012) zijn de twee hoofdpersonages echte poppen ( 
van Tina Heylen). In Bomma's (2012) wordt het verhaal over twee oude vrouwen verteld door 
alleen objecten. De twee vrouwen zijn er niet fysiek aanwezig, zij worden ook niet door 
poppen op de scène gezet, het zijn de objecten waarmee hun leefwereld 'getoond' wordt. In 
een waterketel kookt het water, er wordt koffie gezet, de koffie gaat in twee kopjes, met en 
zonder een suikerklontje en melkwolkje, het publiek ziet schuivende sloffen, en niet de twee 
performers. Het is een suggestief spel en het publiek moet zelf een beeld vormen van de 
twee grootmoeders.  

In X tot de zoveelste (2014) wordt nog verder gezcht naar de essentie van het 
hoofdpersonage: een oude eenzame vrouw in een flatje. Deze keer ook geen volledige pop, 
maar alleen twee benen. Of beter, je ziet twee houten latjes, met transparante panties. Een 
paar rode slippers representeren benen en die 'benen' representeren een of andere oude 
vrouw. Deze objecten zijn symbolen die het personage van de oude vrouw weergeven, maar 
tegelijkertijd blijven het gewoon de slippers. Het personage wordt dus niet voorgesteld door 
een pop, maar door voorwerpen die je als een sculptuur moet zien. Patrick Vervueren besluit: 
“Exposing the mechanics of moving sculptures adds to the performance, as does the beauty 
of the materials themselves. In the words of the Austrian architect Adolf Loos: Ornament is a 
crime.”  

Die abstrahering gaat nog veel verder in TATTARRATTAT! (2019), een puur spel rond de 
filosofische vraag wat de essentie is van verschillen en overeenkomsten. Ze spelen dat met 



stukken hout, resten uit het meubelatelier van Eva Binon's broer. Rechte en veelhoekige 
planken, lange en korte latten, kleine en grote blokjes, dikke en dunne balkjes worden 
aangesleept, afgevoerd, weggeveegd, opnieuw en opnieuw. Een klein blokje weigert uit 
zichzelf van het speelvlak te verdwijnen. Keer op keer. Dit puur visuele én muzikale 
vormenspel verrast jong én oud, en blijft dat doen door een strakke enscenering. Hoe 
rommelig het geheel kan ogen, de handelingen, de bewegingen, het spel met de objecten 
liggen vast in een sterk geordende chaos. De plankjes blijven plankjes, kennen geen 
symbolische betekenis. Frieda was /is op zoek naar een radicale abstrahering en die hebben 
ze in deze productie gevonden.  

“Wij geloven dat de aanblik van een beeld sterker is wanneer het iets onverklaarbaars in zich 
draagt. Toch is het onvermijdelijk dat men betekenis zal willen geven aan de door ons 
gepresenteerde beelden. Een deel van ons werkproces zal er dan ook in liggen een kader te 
scheppen waarin ons publiek het puur vormelijk onderzoek (en dus de ogenschijnlijke 
afwezigheid van inhoud) niet ervaart als een obstakel, maar veeleer als een vrijplaats waarin 
het zijn verbeelding vrolijk kan laten ronddartelen, waar het zich bevrijd weet van het juk van 
duiding.”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRIEDA  

• SITUERING BINNEN HET (INTER)NATIONALE CULTUURVELD - frieda's aanbod 
telt 7 zaal- en 5 locatie voorstellingen. Verspreid over Vlaanderen, Brussel, Wallonië 
en het buitenland werd gespeeld in cc’s, gc’s, op festivals (TAZ, Import/Export, 
Krokus, Jonge snaken,... ), in hangars, velden, braakliggende terreinen, op het strand 
en een enkele keer in een appartement op het vijfde. frieda werd ondersteund door 
Vooruit, Vrijstaat O, Les Ateliers Claus, Het Toneelhuis, Campo, Feikes huis, Stad 
Gent, Stad Antwerpen, Het Bos, FroeFroe,  Het Krokusfestival, Love at first sight, 
Arenberg, Stormopkomst, Fabuleus, Balzaal De Koe, Watmarswas, CC Het 
Gasthuis, Time Circus, Wintervuur, ... Dankzij het succes van haar beeldende 
voorstellingen werd een stevig imago opgebouwd door vernieuwend, beeldend 
theater te brengen voor een breed publiek Dit imago vormt een stevige basis om 
internationaal op verder te bouwen. frieda was in het buitenland met haar projecten te 
gast in TJP Strasbourg (FR), Grand Theâtre Groningen (NL), Le Channel Calais 
(FR), Cultura Nova Heerlen (NL), Noorderzon Groningen  (NL), Pop arts festival 
Amsterdam (NL), International Puppetry Biennial Parijs (FR), El més petits de tots 
Barcelona (ES) en volgend theaterseizon ook op Baboró Galway (IR). 
 

• PROJECTEN – een overzicht op www.frieda.wtf/projecten   
 

• VIDEO – trailers, teasers en opnames verzameld op www.vimeo.com/friedavzw 
 

• SOCIALE MEDIA   
 

o Facebook - https://www.facebook.com/frieda.wtf  
o Instagram - https://www.instagram.com/fr.ieda/  

 
• RECENSIES – van meest recente werk of werk waarmee nog getoerd wordt. 

TATTARЯATTAT! (Theaterkrant, keuze van de criticus) – “Deze productie verrast 
jong én oud, en blijft dat doen door een strakke enscenering. (...) TATTARЯATTAT! 
is een pareltje van visueel theater der dingen, waarin de dingen, in casu planken en 
balkjes, dingen an sich blijven. Geen metaforische en symbolische bedoeningen, 
maar gewoon een ode aan de verbeelding en het spel.” (volledige recensie op 
www.frieda.wtf/tattarrattat) 

pygmalion (Knack, ****) “Pygmalion pakt in met boeiende dramaturgie en snedig 
ritme.” (volledige recensie op www.frieda.wtf/pygmalion)  

pygmalion (De Standaard, ****) “Het absurde en existentiële gaan naadloos over in 
het komische en het fantastisch. Binon en Dousselaere zijn luchtfietsers die in het ijle 
fabuleren. Levenskunstenaars die een relativerende commentaar leveren op onze 
prestatiemaatschappij van altijd maar meer, beter, hoger en verder.” (volledige 
recensie op www.frieda.wtf/pygmalion)  

wereld, einde van een (De Afgrond, NL) “Een heldere en gelaagde boodschap die 
op een speelse manier tentoongesteld wordt. Wereld, einde van een is een show die 
misschien juist wel door die boodschap erg confronterend is.” (volledige recensie op 
www.frieda.wtf/wereldeindevaneen)  

•   PERS – recensies van ouder werk, interviews en andere publicaties verzameld op    
https://www.frieda.wtf/publicaties  

         
 
 
 
 



BRECHT HEYTENS  
 

• VERZAMELD WERK – overzicht op https://brechtheytens.tumblr.com) 
 

• TENTOONSTELLINGEN EN RESIDENTIES   
 

• M Leuven – residentie 2020 (https://www.mleuven.be/nl/brecht-heytens)  
 

• Biënnale van Belgie – group show 2019 (http://www.biennalevanbelgie.be)  
 

• Museion Bolzano (Italië) – solo show 2017 (http://www.museion.it/tag/brecht-
heytens/)  

 
• EWO Bolzano (Italië) – residentie 2017 (https://www.ewo.com/ewolab/brecht-

heytens)  
 

(selectie van afbeeldingen van bestaand werk van Brecht op volgende bladzijden) 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





PARTNERS DAG 4  

• SIGNIFY (signify.com) / Signify is de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting. Zij zijn 's 
werelds marktleider in verlichting en bieden hun klanten hoogwaardige energiezuinige 
verlichtingsproducten, -systemen en -services. Ze veranderen lichtbronnen in data 
verzamelpunten om nog meer apparaten, plaatsen en mensen via licht met elkaar te 
verbinden. Zo wordt energie bespaard en wordt bijgedragen aan het veiliger en 
comfortabeler maken van het leven van mensen, worden bedrijven en steden efficiënter, 
productiever en leefbaarder en de wereld duurzamer. De keuze voor de nieuwe 
bedrijfsnaam komt voort uit het feit dat licht een intelligente taal is geworden die 
informatie kan uitwisselen en betekenis overdraagt. Het Engelse 'to signify' betekent 
'betekenen'. Vandaar Signify the meaning of light!  
 
Contactpersoon: Gert Roeckx, country manager België en Luxemburg 
(gert.roeckx@signify.com)  
 

• EXPAND(ed) (cas-co.be en leuven.be/maakleerplek) – Een interactief, discursief en 
presentatieprogramma dat blootlegt hoe het artistieke perspectief bijdraagt aan een 
discours over thema’s zoals nieuwstedelijkheid, diversiteit, duurzaamheid, veranderende 
relaties, ... Het project EXPAND(ed) en de gemeenschappelijke ambitie van alle partners 
vertaalt zich jaarlijks concreet in een programma dat artistiek experiment en innovatie 
kansen biedt, verbindt, versterkt, communiceert en in een breder netwerk opneemt. 
Het project omvat:  
 

o een serie van artistieke projectateliers en (inter)nationale residenties op het 
snijvlak van kunst, ontwikkeling, technologie en burgerschap rond 4 thema's: 
stad als artistiek labo, nieuwe mediakunst & architectuur, tech & design, 
participatie & diversiteit.  
 

o een discursief programma in de vorm van een serie van talks, master classes en 
presentaties over de verbindingen tussen verschillende artistieke disciplines en 
de common grounds die artistieke projecten bieden om over nieuwe 
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen te spreken.  
 

o spreiding van deze artistieke projecten op verschillende locaties in een breder 
netwerk van culturele en andere partners.  

 
Contacpersoon: Jasper Tweepenninckx, productie Cas-co (jasper@cas- co.be) 
 

• ARCHIPEL/ ROOFTOPTIGER (archipel.site) – Archipel is een unieke collectieve 
werkruimte waar kunstenaars, theatermakers en ambachtslieden produceren en 
experimenteren. Sinds 2018 is Archipel gehuisvest in de prachtige en rauwe voormalige 
veehallen op de slachthuissite op den Dam in Antwerpen-Noord. Naast de vaste groep 
Archipellers (o.a. frieda) met elk een eigen praktijk ontvangt Archipel ook gasten. Deze 
individuen of organisaties krijgen de ruimte om in alle concentratie te werken aan nieuwe 
creaties. Archipel initieert sociale en artistieke interventies; tentoonstellingen, 
performances, debatten maar ook workshops en festivals. Archipel is naast atelier, een 
leerruimte die via participatieve projecten bruggen bouwt richting wijk en stad en 
experimenteert met inclusieve samenwerkingsmodellen.   
 
Contactpersoon: Bram Rombouts, artistiek en technisch medewerker Rooftoptiger 
(bramski55@hotmail.com) 
 
 
 
 



• REIK (reik.be) – Reik is het boekingskantoor dat in 2017 werd opgericht door Lieuwe 
Ryngaert en Kobe Chielens. Met Reik streven Lieuwe en Kobe naar verbreding van de 
speelkansen voor theatermakers en muzikanten. De artiesten die zijn opgenomen in hun 
aanbod zijn frieda, Tibaldus, De Polen, Nathan Ooms & Anna F. Jaeger, Mats Van 
Droogenbroeck, Nona Demey Gallagher, Timo Sterckx, Jef Aendenboom (theater) en Lip 
Service, Brik Tu- Tok, Omar Dahl en Lupa Gang Gang Quartet (muziek).  
 
Contactpersoon: Kobe Chielens, theater (kobe@reik.be)   
 

• PIETER DUMOULIN (pieterdumoulin.com) - Pieter Dumoulin (Kenia, 1989) is filmmaker 
en werkt als cameraman en fotograaf. Hij studeerde af aan KASK / School of Arts in Gent 
met de kortfilm Het zwijgen van Helena (2012). In samenwerking met Timeau De Keyser 
maakte hij de kortfilm De reconstructie (2016) en de langspeelfilm Etangs Noirs (2018). 
Hij is nauw verbonden met het theatergezelschap Tibaldus, waarvoor hij foto’s neemt. 
Sinds Pygmalion maakt hij ook voor frieda foto’s bedoeld voorpers, promotie, verkoop en 
als naslagwerk. pieterdumoulin@icloud.com  
 

• BIËNNALE VAN BELGIE (biennalevanbelgie.be)   
 

• SCHOUWBURG KORTRIJK (schouwburgkortrijk.be)   
 

• FESTIVAL VAN DE ARCHITECTUUR (festivalvandearchitectuur.be)  
 

• CC DE VERVERIJ RONSE (ronse.be)  
 

• HET GASTHUIS AARSCHOT (https://www.hetgasthuis.be)  
 

• CINEMA PLAZA DUFFEL (cinema-plaza.be)   
 

• KUNSTENFESTIVAL WATOU (https://www.kunstenfestivalwatou.be/nl/) 
 


