
oktober 2010

wo 20 Genk          c-mine Cultuurcentrum 20.15	 t	089	65	44	80

vr 22  Leuven          30cc / Schouwburg 20.00	 t	016	20	30	20

wo 27 Sint-Niklaas       Stadsschouwburg 20.00	 t	03	766	39	39

do 28 Eeklo          cc De Herbakker 20.30	 t	09	218	27	27

vr 29 Dilbeek          cc Westrand  20.30	 t	02	466	20	30

za 30 Tielt          cc Gildhof  20.30 t	051	40	29	35

november 2010

di 2 Heist o/d Berg  cc Zwaneberg  20.00	 t	015	25	07	70

wo 3  Borgerhout        De Roma (org. Rataplan) 20.30 t 03	292	97	40

do 4  Borgerhout        De Roma (org. Rataplan) 20.30 t 03	292	97	40

di 9 Kortrijk          De Kortrijkse Schouwburg 20.15	 t	056	23	98	55

wo 10 Beveren          cc Ter Vesten  20.00	 t	03	750	10	00

do 11 Mechelen          Stadsschouwburg 20.15 t 015	29	40	00

vr 12 Roeselare          cc De Spil  20.00	 t	051	26	57	00

za 13 Willebroek        cc De Ster  20.00	 t	03	860	97	91
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Zielsverwanten
Peter De Graef / Goethe

Hoe kan een holbewoner aan de hand van televisiebeelden 
over pakweg de Ronde van Frankrijk er achter komen hoe een 
camera er uit ziet?
Dat is in het kort het probleem van de wetenschap vandaag.
Ons beeld van de buitenwereld vertelt veel meer over de camera, 
(ons bewustzijn) dan over wat die camera registreert.
Wat wij denken te onderzoeken blijkt telkens een weerkaatsing van 
onszelf.
En bij de vraag wat is ‘onszelf’,  wordt de verwarring kompleet.
Zoiets als een camera die zichzelf probeert te filmen.

Goethe schreef zijn meesterlijke roman Zielsverwanten in 
1809, een tijd waarin de wetenschap net als nu grote sprongen 
maakte, maar men het ook even niet meer wist. In 2010 blaast 
Peter De Graef het stof van de inmiddels vergeten roman. Hij 
boetseert een nieuw lichaam rond het geraamte van Goethes 
verhaal. Parallel met de huidige stand der wetenschap ontvouwt 
zich een emotioneel proces tussen twee wetenschappers en hun 
medewerkers. Een proces met dramatische gevolgen.
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