Een gedreven ondernemer met een droom. Wanneer hij het familiebedrijf overneemt, lacht de toekomst hem toe. Hij heeft grote
plannen, werkt dag en nacht, investeert hart en ziel. Tot zijn onderneming
plots in woelig water belandt: achterstallige betalingen, onbegrip bij
de schuldeisers, moordende concurrentie. Hij wil alles oplossen maar
het gaat razendsnel. Een faillissement blijkt onafwendbaar - boeken
toe, alles kwijt. Het stormt in zijn hoofd. Hij ziet geen hand voor ogen.
Geen enkele andere uitweg dan een vlucht.

SPEELLIJST

‘Nooit eerder zo veel faillissementen’, kopte De Tijd over de eerste
jaarhelft van 2019. Toen wisten we nog niet wat ons te wachten stond.
Als gevolg van de covid-crisis wordt voor de komende jaren gevreesd
voor een tsunami aan faillissementen.
Theatermaker Christophe Aussems – zelf zoon van zelfstandige
ondernemers – ging op zoek naar de mensen achter kleine en
middelgrote bedrijven die overkop gingen. Na Vuur en Hybris
schrijft en maakt hij een nieuwe voorstelling op basis van
diepte-interviews.
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interviews, tekst en regie Christophe Aussems dramaturgie Els
Theunis spel Sara Vertongen, Jonas Van Thielen, Aline Cornelissen,
Jorre Vandenbussche live muziek Bert Hornikx muziek Bert Hornikx
en Joris Caluwaerts scenografie Bart Van Merode kostuum Chris
Snik assistent kostuum Eli Verkeyn camera interviews Fien Leysen
techniek Viktor Thys, Bernard Peeters, Bregt Janssens geluid Stefan
De Reese & Tom Buys een coproductie van Het nieuwstedelijk en Het
Laatste Bedrijf deze productie komt tot stand met de steun van
de Tax Shelter maatregel van de Belgische federale overheid en Gallop
Tax shelter

Mist

3.

Mist is een belangrijk element in ‘Man in de mist’. De titel verwijst
niet alleen letterlijk naar een man in een mistig landschap, maar ook
naar ‘in de mist gaan’ (mislukken) en naar de mist in zijn hoofd die
maakt dat hij alles niet meer helder kan zien. De symboliek van mist
wordt (in de kunsten) ook gebruikt als het gaat over het maskeren of
verbergen van een waarheid of als een link naar het onbewuste of de
droomwereld. Drie mist-inspiratiebronnen:

1.

Hoogste luchtdruk in 88 jaar
(en waarom er zoveel mist is)

‘Man in de mist’ speelt zich af in een periode van blijvende mist. Een
metaforische weersomstandigheid waarvoor Christophe Aussems zijn
inspiratie haalde uit de actualiteit.
Eind januari 2020 kampten grote delen van België dagenlang met een dikke laag
mist. Dat we op 20 januari de hoogste luchtdruk beleefden in vele decennia is
daar niet vreemd aan. “Om 11 uur is in Ukkel met 1.048,3 hPa (hectopascal) een
nieuw absoluut record voor de luchtdruk gemeten. Het vorig record van 1.048
hPa dateert van 27 januari 1932”, meldde KMI-weerman David Dehenauw op
Twitter. In Diepenbeek, een van de twee officiële meetpunten in Limburg, wees de
barometer om 11 uur zelfs 1.049,7 hPA aan. Het hogedrukrecord ging gepaard
met ochtendmist. “Bij een hogedrukgebied zit je met een laag koude lucht die
boven de grond blijft plakken,” zegt Weytjens, “Volgens de barometer is het
nochtans extreem zonnig, maar in de praktijk hangt er een dikke ochtendmist.”

2.

Een muur van mist
grootste verkeersramp ooit in België

In 2021 was het 25 jaar geleden dat dit tragische ongeluk gebeurde. In
‘Man in de mist’ wordt er op het einde even naar verwezen.
De E17 tussen Kortrijk en Gent ter hoogte van Nazareth, dinsdag 27 februari
1996. Rond 10 uur in de ochtend verschijnt uit het niks ‘een muur van mist’ die
bestuurders alle zicht ontneemt. Uit reflex trappen veel autobestuurders op hun
rem waardoor andere bestuurders de vertraagde voertuigen niet meer kunnen ontwijken. Wat volgt is een ware catastrofe: liefst 200 voertuigen raken
betrokken bij een kettingbotsing. De impact is enorm en bovendien breekt
brand uit. 10 mensen komen om het leven, 56 anderen raken zwaargewond. De mist die na enige tijd geleidelijk optrekt op de plaats bemoeilijkt in
eerste instantie de reddingswerken. Een brandweerman zou later getuigen
dat hij de brand voelde, maar niet kon zien. Pas wanneer de mist helemaal
is gaan liggen, wordt duidelijk hoe ernstig de situatie is. Het is het zwaarste
verkeersongeval ooit in België. Sinds 2012 prijkt een opvallend fluogeel herdenkingsmonument op een brug boven de E17 in Nazareth.

De man in de mist
Maurice Gilliams

Er bestaat een bijzonder boekje met bijna dezelfde titel als deze voorstelling. Pas nadat Christophe Aussems zijn titel had gekozen, botste hij op dit
kleinood. ‘De man in de mist’ behoort tot het mooiste dat Maurice Gilliams
(1900-1982) ooit schreef. Een man, onderweg naar een herstelling in een
electriciteitscentrale, verdwaalt in een spookachtig landschap. Tegelijkertijd
ligt zijn moeder op sterven. Het symbolische verhaal speelt zich af in een
mistig gebied dat verwijst naar een andere wereld. Dat laatste inspireerde
Aussems bij het schrijven van het einde van zijn toneeltekst.

Faillissement
Als je als zelfstandig ondernemer niet meer in staat bent om de financiële
verplichtingen van je zaak na te komen, dreigt het faillissement. Het gaat
hierbij niet om eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij een faillissement kan
je je rekeningen structureel niet meer betalen en is er geen realistisch zicht op
beterschap. Je kan door je schuldeiser gedagvaard worden in faillissement.
Je kan ook zelf het faillissement aanvragen.
De procedure van het faillssement wordt opgestart door een aangifte van
faillissement. Die aangifte gebeurt online via het digitale platform Centraal
Register Solvabiliteit. De ondernemingsrechtbank spreekt het faillissement
uit. Daarna stelt de rechtbank een curator en een rechter-commissaris aan.
De curator zal vervolgens, onder toezicht van de rechter-commissaris, de
resterende goederen van de onderneming verkopen, waarna de opbrengst
wordt verdeeld onder de schuldeisers. Na de verkoop wordt het faillissement
afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter.

Triptiek van verlies
Christophe Aussems maakte de afgelopen jaren 3 voorstellingen rond verlies, telkens op basis van research en diepte-interviews. ‘Vuur’ (2015) over
de internaatsbrand van Heusden-Zolder waar 23 jongens om het leven kwamen. ‘Hybris’ (2019) over de impact van zogenaamde medische fouten op
patiënten en chirurgen. Met ‘Man in de mist’ (2022) focust Aussems niet op
het materiële verlies dat bij een faillissement hoort, maar op de emotionele
impact die het verlies van een bedrijf heeft op de ondernemer: het verantwoordelijkheids - en schuldgevoel, het persoonlijk falen en mislukken, de schaamte.
Parallel aan het maken van deze triptiek, voerde Aussems een artistiek
onderzoek naar ‘de ontvankelijkheid van de regisseur bij het maken van
interviewvoorstellingen’.
Bijzondere dank aan alle geïnterviewden voor het delen van hun verhaal.

CHRISTOPHE AUSSEMS

Man in de mist

Tekst

Word vriend

De tekst van Man in de mist werd uitgegeven bij De
Nieuwe Toneelbibliotheek en is te koop na de voorstelling of online via www.denieuwetoneelbibliotheek.nl

Met onze Vrienden hebben we een bijzondere band.
Als Vriend volg je ons van op de eerste rij en steun je
ons financieel. Zo maak je het werk van onze makers
mee mogelijk.

Over Het nieuwstedelijk
Het nieuwstedelijk maakt tekst, theater, muziek, audio
en debat en is het stadstheater van Leuven, Hasselt en
Genk. Huismakers zijn Stijn Devillé, Christophe Aussems,
Adriaan Van Aken, Sara Vertongen en Els Theunis.
www.nieuwstedelijk.be

Word vrijwilliger
Wil je graag met ons meewerken en zo een unieke kijk
achter de schermen krijgen? Onze vrijwillgers werken mee
aan producties, helpen in de administratie en zorgen voor
een warm onthaal van publiek en artiesten. Interesse?
Mail naar info@nieuwstedelijk.be of spreek ons aan!

+ We stellen een bijzonder Vriendenprogramma voor
je samen. Met al onze premières en intieme voor- en
nagesprekken bij een selectie van onze voorstellingen.
+ Kan je er niet bij zijn op één van de voorstellingen
uit het Vriendenprogramma? Geen nood: dan kom je
gewoon naar een andere voorstelling in onze eigen
zalen of op tournee.
+ We bieden je een persoonlijke ticketservice aan.
Ook al is de voorstelling uitverkocht, dan nog kan je
er (meestal) bij.

+ In het vroege voorjaar krijg je een exclusieve vooruitblik op ons nieuwe programma, en jaarlijks gaan we op
uitstap naar een bevriende organisatie.
+ Vrienden genieten korting op al onze publicaties en
geluidsuitgaves.
+ Als Vriend kan je gratis naar de Hoor-luysteravonden
en naar onze Trage Suikers
Er zijn twee formules. Als Vriend van 4 betaal je 100
euro en heb je recht op 4 tickets. Als Vriend van 8 betaal
je 180 euro en heb je recht op 8 tickets.
Interesse? Mail naar vrienden@nieuwstedelijk.be
of spreek ons aan!

+ We zetten het nieuwe jaar in met een fantastisch midwinterfeest. Samen met de andere Vrienden, artiesten
en medewerkers van Het nieuwstedelijk.

Ook op het programma
Surfer Rosa Begijntje

Wild

Trage Suikers

12.02.2022 – 25.02.2022

12.10.2021 – 15.03.2022

In Surfer Rosa Begijntje combineert Adriaan Van Aken de
heimatnovelle ‘De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa,
begijntjes’ van Felix Timmermans met het klankbeeld van
het klassieke rockalbum ‘Surfer Rosa’ van The Pixies. Met
Joke Emmers en Gert Jochems en de overdonderende
en somtijds oorverdovende muziek van STILLL (Pieterjan
Verondel & Mirco Banovic).

Magisch realistiesche audio-theatervoorstelling van Lucas
Derycke over een vrouw op zoek naar een plek in de natuur.
Met Matthias Van de brul, de stem van Ellis Meeusen en
de muziek die Frederik Neyrinck schreef voor I SOLISTI.

Soirées composées vertrekkende vanuit de fascinaties en
het werk van de nieuwstedelijk makers

02.02.2022 – 18.03.2022

Shakespeare is dead

22.02.2022 – 26.02.2022 Leuven
Het allereerste festival in het Nederlandse taalgebied dat
focust op de toneelschrijfkunst. De grote Bard is misschien
wel dood, de toneelschrijfkunst daarentegen is alive and
kicking.
www.shakespeareisdead.com

De Lente van de audio

17.02.2022 – 22.04.2022

Hoor-luysteravonden met het beste audiowerk van het
moment. De audiovoorstelling Hangar van Lucas
Derycke. De klankverbond vakdag. De lente klonk nog
nooit zo mooi.

Genker Graffiti
Geïnspireerd door de film American Graffiti gaat
het volledige artistieke team van Het nieuwstedelijk
aan de slag met een mix van (pas afgestudeerde)
dramastudenten en jonge Genkse gelegenheidsacteurs
in een swingend verhaal over het einde van de
schooltijd.

Meer nieuwstedelijk?
Abonneer je op onze nieuwsbrief en
volg ons op facebook en instagram.

