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de kolonie mt presenteert muziektHeater   

stanley
peter de graef - tekst / spel    bo spaenc - compositie / live-muziek i.s.m. het Hermesensemble

Henry Morton Stanley bereikte op 9 augustus 1877, precies 999 dagen na zijn vertrek uit Zanzibar, de monding van de Con-
gostroom. Bijna 3 jaar lang hakte hij zich een pad door de bloedhete en ondoordringbare Afrikaanse jungle. Zonder te weten 
waar hij was of hoe lang het nog zou duren. Op vraag van Bo Spaenc ging Peter De Graef aan de slag met de zoektocht van 
Stanley.  “’k heb mijn geliefde pas bedrogen  met een heel erg andere vrouw / waar ik – sinds dat dat gebeurd is – ook verschrikkelijk veel van 
hou. Ik dacht wat heb ik te verliezen, ’k leef tenslotte maar één keer / En nu moe ’k ineens gaan kiezen en doe ’k alleen maar mensen zeer”...  
In de nieuwe tekst laat Peter De Graef de historische figuur van Stanley los. Maar evengoed is het een ontdekkingsreis doorheen 
de geschiedenis van onze psychologie en ons mens-zijn. Ook wij hakken ons dagelijks een schamel pad doorheen de chaos van 
ons bestaan en proberen ons door middel van theoriën (religie, filosofie, wetenschap,...) staande te houden. Maar ondertussen 
weten we niet wanneer we waar zullen uitkomen.  Trekken we in de goeie richting?  Komt er verlichting aan het einde van de 
wildernis?  Voor het eerst waagt Peter De Graef zich met een monoloog aan echt muziektheater. Zijn ijzersterk verhaal ver-
smelt met live muziek en liedjes: soms ingetogen en intiem, soms hilarisch en uit volle borst.
stanley is een productie van “de kolonie mt”. Peter De Graef en Bo Spaenc stonden twee seizoenen lang samen 
op de scène met de voorstelling ‘Zoals de dingen gaan’. Het spanningsveld tussen tekst en muziek diepen ze verder uit in 
stanley. 

tekst/spel en regie Peter De Graef . compositie en muzikale leiding Bo Spaenc . additionele compositie Hanne Deneire  . klankontwerp Koen Bellens 
techniek slp . muzikanten Bo Spaenc (diverse keys en percussie), Peter Merckx (diverse klarinetten en sax), Karin De Fleyt (diverse fluiten), 

 Dieter De Mits (gitaar/bas), lichtontwerp en vormgeving Quintus Visser, kostuums Huguette D’, productie: “de kolonie mt” 

september 2011
do 15 vr 16 za 17 wo 21 do 22 vr 23 za 24 

 Borgerhout Rataplan 03/292.97.40 20u00     www.rataplanvzw.be
wo 28 do 29  Leuven 30CC / Wagehuys 016/300.900 20u00 www.30cc.be
vr 30 Tielt CC Gildhof 051/42.82.20 20u30 www.tielt.be

oktober 2011
wo 5 Evere GC Everna 02/247.03.40 20u00 everna.vgc.be
do 6 Willebroek CC De Ster 03/860.97.91 20u00 www.willebroek.be
vr 7 za 8 Sint-Niklaas Museumtheater 03/766.39.39 20u00 www.ccsint-niklaas.be
vr 14 Mechelen Stadsschouwburg 015/29.40.00 20u15 www.cultuurcentrummechelen.be
wo 19 Utrecht Blauwe Zaal (nl) 030-230 2023 20u30 www.stadsschouwburg-utrecht.nl
do 20 Dilbeek CC Westrand 02/466.20.30 20u30 www.westrand.be
vr 21 Roeselare CC De Spil 051/26.57.00 20u30 www.despil.be
za 22 Brecht GC 03/660.28.32 20u15 www.gcbrecht.be
wo 26 Lier Liers Cultuurcentrum 03/488.06.79 20u15 www.lierscultuurcentrum.be
vr 28 Menen CC De Steiger 056/51.58.91 20u15 www.ccdesteiger.be
za 29 Brasschaat Cultuurcentrum 03/650.03.00 20u30 www.vrijetijd-brasschaat.be

november 2011
do 10 Beveren CC Ter Vesten 03/750.10.00 20u00 www.beveren.be/tervesten
wo 16 Genk C-mine cultuurcentrum 089/65.44.80 20u15 www.cultuurcentrumgenk.be
do 17 Haarlem Toneelschuur (nl) 023-517 3910 20u00 www.toneelschuur.nl
vr 18 Evergem Cultuurcentrum 09/358.51.00 20u00 www.evergem.be/cultuurcentrum
za 19 Tervuren Gemeenschapscentrum 02/769.20.92 20u30 www.tervuren.be
do 24 Heusden-Zolder cc MUZE 011/80.80.98 20u15 www.muze.be

december 2011
do 1 Ninove CC De Plomblom 054/34.10.01 20u00 www.ninove.be
za 3 Antwerpen CC Luchtbal 03/543.90.30 20u30 www.ccluchtbal.be
wo 7 Eindhoven Plaza Futura  (nl)  040-294 6848 20u30 www.plazafutura.nl
do 8 Aarschot CC ’t Gasthuis 016/56.48.24 20u00 www.ccgasthuis.be
vr 9 Oudenaarde CC De Woeker 055/30.13.66 20u30 www.oudenaarde.be
do 15 Herentals CC ’t Schaliken 014/28.51.30 20u00 www.schaliken.be
vr 16 Bonheiden GC ’t Blikveld 015/50.28.70 20u15 www.blikveld.be
za 17 Oostduinkerke Het Bedrijf 058/51.18.37  20u30 www.hetbedrijf.be

www.dekoloniemt.be    www.bospaenc.be    www.hermesensemble.be    www.peterdegraef.be

met steun van: rataplan, het hermesensemble, de Provincie Antwerpen
tourneeplanning en promotionele ondersteuning www.thassos.be t: +32(0)3 235 04 90  info @ thassos.be fo
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