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stay tuned for artists who will shape  
the cities of the future ... 



In onze superdiverse steden ontstaat 
een nieuwe identiteit. Met kunst 
en artiesten die weigeren zich te 
laten labelen en zich voeden met 
alle denkbare invloeden. Dat is de 
NIEUWSTEDELIJKHEID. 

Veel van dat talent groeit naast 
de gevestigde structuren in het 
kunstenlandschap. WIPCOOP is een 
manier om dat nieuwstedelijk talent in 
kaart te brengen. WIP staat voor ‘Work 
In Progress’, COOP voor ‘coöperatie’.

WIPCOOP is geen ontdekking, 
geen hiërarchie. Het gaat om 
SAMENWERKING. Tussen kleine en 
grote cultuurhuizen, nog onbekende 
en al gevestigde kunstenaars en 
tal van mensen die actief zijn in de 
kunstensector. Ieder vanuit zijn of 
haar expertise en sterkte. Niet alleen 
is het dé manier om ons netwerk te 
verbreden, samen gaan we ook op 
zoek naar ondersteuning voor de 
artiesten: residenties, coproducties, 
programmatie, coaching …  
You name it.

NOVEMBER 2018



WIPCOOP is rechttoe rechtaan: 
nieuwstedelijke artiesten uit 
Antwerpen, Brussel en Gent houden 
halt op de wonderbaarlijke route van 
hun creatieproces en tonen in een 
halfuur waar ze staan. Aansluitend 
op het toonmoment gaat een select 
gezelschap van professionelen 
(dramaturgen, programmatoren, 
kunstcritici, ervaren makers …) met 
de artiesten in dialoog over het vaak 
prille werk. Het publiek kan op die 
momenten deelnemen aan pitch 
breaks over inspirerende artistieke 
initiatieven in de stad. 

WIPCOOP is een interstedelijke 
dialoog, al heeft elke stad zijn eigen 
dynamiek en samenwerkings-
verbanden.

WIPCOOP is ook voor de kijker  
een unieke ervaring: het publiek  
kijkt letterlijk naar de toekomst en 
ziet wat de meeste radars vandaag 
nog niet detecteren. 

De nieuwe lichting is met Work 
In Progress te zien op 8 en 9 
november in Arenberg (Antwerpen),  
op 23 november in KVS (Brussel) 
en op 30 november in De Expeditie 
(Gent). Voorts dompelen we je 
onder in nieuwstedelijke dans- en 
theatervoorstellingen uit voorgaande 
edities die klaar zijn voor de grote 
podia: Loophole (Charlotte Goesaert), 
Fanon Mixtape (Mathieu Charles), 
Performing the self – The interview 
(Enrica Camporesi & Elena Mazzi), 
Paralelo/Parallel (David Joao aka 
Ramos Sama) en From Molenbeek 
with love (Yassin Mrabtifi).

Work In Progress.  
We Work. We Progress.

Mestizo Arts Platform
powered by www.mestizoartsplatform.be





10u / Work In Progress Antwerpen
Theater & mixvormen
Gratis. Vanaf 9.30u welkom voor koffi e/thee

Nieuwstedelijke artiesten uit 
Antwerpen tonen in een half uur 
hun Work In Progress. Aansluitend 
gaat een select gezelschap van 
professionelen met de artiest(en) in 
dialoog over het getoonde werk. 

Ondertussen kan het publiek 
deelnemen aan pitch breaks over 
inspirerende artistieke initiatieven 
in de stad. 

DONDERDAG 8.11

@ ARENBERG

Met Work In Progress van: 
Duraid Gaieb Abbas, Adel Saady, 
Hassan Khayoon, Aminata Demba 
en Hussein Mahdi 

Om 17.30u sluiten we de dag af 
met een drink. Een ideaal moment 
om wat verder te netwerken.



VRIJDAG 9.11 ZATERDAG 10.11

10u / Work In Progress 
Antwerpen 
Dans & mixvormen 
Gratis. Vanaf 9.30u welkom voor koffie/thee

Nieuwstedelijke artiesten uit 
Antwerpen tonen in een half  
uur hun Work In Progress.  
Aansluitend gaat een select 
gezelschap van professionelen 
met de artiest(en) in dialoog over 
het getoonde werk. Ondertussen 
kan het publiek deelnemen aan 
pitch breaks over inspirerende 
artistieke initiatieven in de stad. 

Met Work In Progress van:  
Carolina Maciel de França,  
Moving Ground & Seizoensklanken,  
Britt Ryckebosch, Mano Amaro  
en Female Takeover

20.30u / Loophole -  
Charlotte Goesaert
€ 10 / € 8 (-26 j) / € 3 (kansentarief)*

Charlotte Goesaert doorbreekt 
de traditionele barrières tussen 
performer en publiek. In Loophole 
proberen twee entertainers elk 
de sympathie van het publiek 
te winnen. Ze gooien alles in de 
strijd, zowel fysiek als verbaal. 
Eerlijk, oneerlijk, afzichtelijk en 
sexy tegelijk spelen zij een spel 
van waarheid en leugen. In een 
tijd van fake news, polarisatie en 
wantrouwen onderzoekt deze 
voorstelling waarachtigheid en 
integriteit. 

De performers tonen het publiek 
hun ultieme verleidingstrucs 
en etaleren opwindende valse 
voorwendselen. Aan het publiek de 
vraag of ze ermee akkoord gaan.



ZONDAG 11.11

20.30u / Fanon Mixtape -  
Mathieu Charles / Première
€ 10 / € 8 (-26 j) / € 3 (kansentarief)*

Fanon Mixtape is een monoloog  
en performancelezing die vanuit de 
denkwereld van Frantz Fanon  
vertrekt en niet meteen ergens 
eindigt. Het is een diasporische blik 
op witte kaders en gesloten deuren 
die (de)kolonisatiemechanismen 
binnen een theatrale context 
exploreert. Een gesprekstafel waar 
o.a. ook Sylvia Wynter, Walter 
Rodney, Audre Lorde, Aimé Césaire, 
Shailja Patel, Edouard Maunick en 
James Baldwin aanwezig zijn.

Tekst en spel: Mathieu Charles /  
Met steun van: WIPCOOP & MAP
 

In 2014 maakte Charlotte 
Goesaert met muzikant en 
performer Joost Maaskant 
de voorstelling Epic Fail. 
Performer Evangelos Biskas is 
de derde kompaan die in een 
maatschappij waar we veel 
moeten bereiken in een hoog 
tempo op zoek gaat naar de 
onvolledige, falende mens.

Mathieu Charles is performance-
dichter die op verschillende 
podia in Vlaanderen speelde. 
Hij was actief als rapper en had 
voordien al enkele kortstondige 
ontmoetingen met theater.

Regie: Charlotte Goesaert / Dansers & 
performers: Evangelos Biskas V., Joost 
Maaskant / Coproductie: Brakke grond, 
d e t h e a t e r m a k e r, Productiehuis 
Rotterdam en de NWE Vorst / Met steun 
van: WIPCOOP & MAP



DINSDAG 13.11

20.30u / Performing the self -  
The interview / Enrica Camporesi 
& Elena Mazzi
€ 10 / € 8 (-26 j) / € 3 (kansentarief)*
 
Een man en een vrouw zitten 
tegenover elkaar. De protection 
officer en de asielzoeker wachten 
op de tolk. Er komt een gesprek 
op gang. Ze flirten, filosoferen 
en onthullen hun wederzijdse 
verwachtingen. Wat als deze 
ondervraging een maker or 
breaker is in het leven van de 
asielzoeker? Performing the self 
– The interview is een intieme 
dialoog over geloofwaardigheid 
en vertrouwen, over taal en 
vertaalbaarheid, over culturele 
misverstanden en het uitbeelden 
van je eigen waarheid. 

De voorstelling is in het 
Nederlands, Engels en Arabisch 
met Nederlandse ondertiteling.

Tekst en vormgeving: Enrica 
Camporesi, Elena Mazzi / Spelers:  
Maya Sannen, Fady Alghorra / 
Coaches: Mokhalled Rasem, Koen  
van Kaam, Kristin Rogghe / Film: 
Daniele Alef Grillo / Video technicus: 
Milan de Wael / Ondertiteling:  
Laurien Versmissen / Productie:  
d e t h e a t e r m a k e r, Thalielab / 
Coproductie: Vooruit / Met steun van: 
WIPCOOP / MAP, Stad Antwerpen, 
Musumeci Contemporary

Enrica Camporesi is Arabiste, 
leerkracht inburgering voor 
Arabischtalige nieuwkomers en 
vluchtelingen en theatermaker 
en Elena Mazzi is beeldend 
kunstenares.



WOENSDAG 14.11

20.30u / Paralelo/Parallel / David 
Joao aka Ramos Santa / Première
€ 10 / € 8 (-26 j) / € 3 (kansentarief)*
 
Paralelo/Parallel gaat op zoek 
naar het thuisgevoel in Antwerpen, 
een stad met meer dan 177 
nationaliteiten. Een voorstelling 
over geluk, liefde, verdriet, 
verontwaardiging, onderdrukking, 
machtssystemen … in de kleine 
verhalen die nooit gedeeld worden. 

Een soort van everyday stories met 
vragen als: Waar voel je je thuis en 
waarom? Waar komen we parallel 
samen in gedachten, emoties, 
gevoelens en meer? 

Concept en productie: David Joao /  
Dans: Björn Loykens & Joseph Garbar 
/ Slam: Junior Akwety / Muziek: David 
Joao & Lito Silva / Met steun van: CCBE, 
Rataplan, Fameus & WIPCOOP / MAP

David Joao, danser en deel van 
collectief Osei Bantu, werkt voor 
deze voorstelling samen met twee 
dansers en slam- en zangtalent 
Junior Akwety.



10u / Work In Progress Brussel
Theater, dans en mixvormen 
Gratis. Vanaf 9.30u welkom voor koffi e/thee

Nieuwstedelijke artiesten uit Brussel 
tonen in een half uur hun Work In 
Progress. Aansluitend gaat een 
select gezelschap van professionelen 
met de artiest(en) in dialoog over het 
getoonde werk. Ondertussen kan 
het publiek deelnemen aan pitch 
breaks over inspirerende artistieke 
initiatieven in de stad. 

Met Work In Progress van: 
Ilyas Mettioui & Zoé Janssens, 
Adnane Lamarti, Nadine Baboy, 
Sihame Haddioui, Saida Manai
 

VRIJDAG 23.11

@ KVS BOX



From Molenbeek With Love / 
Yassin Mrabtifi 
Za 24.11 / 20.30u
Zo 25.11 / 15u
€ 17 / €9 (-26 j) / € 13 (+65 j)
 
In From Molenbeek With Love 
staat Yassin Mrabtifi  voor het 
eerst alleen op de planken. 
Als mens, choreograaf en danser 
zoekt hij naar manieren om in 
interactie te gaan met en bruggen 
te bouwen tussen mensen en 
gemeenschappen.

Yassin zoekt die interactie ook echt 
op en knoopt met de toeschouwers 
gesprekken aan: over maatschappij 
en identiteit, over de invloed van 
kunst daarop, over zijn Brusselse 
thuisgemeente Molenbeek … 
Een oprechte en tedere dialoog, 
een zoektocht naar liefde van en 
voor de ander. 

Concept, choreografi e, dans: Yassin 
Mrabtifi  / Artistiek advies: Moya Michael 
& Greet van Poeck / Lichtontwerp: 
Gert van Hyfte / Geluidsontwerp: 
Simon Callier / Muziek: Yassin 
Mrabtifi ,Gert van Hyfte & Simon Callier / 
Kostuumontwerp: Heidi Ehrhart, 
kvs / Scenografi e: Yassin Mrabtifi  
/ Decorbouw: Decoratelier kvs / 
Productie: Kosmonaut / Coproductie: 
Ultima vez/life long burning, kvs, 
Centre culturel Jacques Franck & 
Pianofabriek KWP / Met de steun van: 
Culture programme of the European 
union, Darna vzw, Rightaboutnow.Inc, 
WIPCOOP/MAP, VgcBrussel & 
De Vlaamse gemeenschap / Met dank 
aan: Ruth Bruyneel, Tunde Adefi oye & 
Hari Prasad A. Sacré

ZATERDAG 24.11 &
ZONDAG 25.11

In 2013 komt Yassin als bij 
toeval terecht op een auditie 
van Wim Vandekeybus / Ultima 
Vez. Tot dan is de straat zijn 
dansleerschool. Yassin wordt 
geselecteerd en sindsdien is 
dans zijn taal én tool. Het is een 
toegankelijke en eigenzinnige 
mélange van hiphop, vogueing, 
hedendaagse dans en theater 
die hij in zijn werk lijmt aan fi lm 
en gevechtskunsten.





9.30u / Work In Progress Gent
Theater, dans en mixvormen
Gratis. Vanaf 9.00u welkom voor 
koffi e/thee.
 
Nieuwstedelijke artiesten uit 
Gent tonen in een half uur hun 
Work In Progress. Aansluitend 
gaat een select gezelschap van 
professionelen met de artiest(en) 
in dialoog over het getoonde werk. 

VRIJDAG 30.11

@ DE EXPEDITIE

Ondertussen kan het publiek 
deelnemen aan pitch breaks over 
inspirerende artistieke initiatieven 
in de stad. 

Met Work In Progress van: 
Aboudar Abbas, Carolina Van Eps, 
Drarries with attitudes, Sooraj 
Ubramaniam, Emin Mektepli & 
Karim Kalonji



@ARENBERG
Arenbergstraat 28 
2000 Antwerpen
 
Bereikbaarheid
Het treinstation Antwerpen-Centraal ligt 
vlakbij en er is een vlotte tramverbinding 
met de Arenberg. Kom je met de auto? 
Hou er dan rekening mee dat Arenberg 
in de lage-emissiezone ligt. 
Verder zijn momenteel de Leien 
onderbroken, de zogenaamde ‘knip’ in de 
Leien. Dit heeft gevolgen voor het verkeer 
en de regeling met openbaar vervoer. 
 
www.arenbergschouwburg.be

Voor de MAP-voorstellingen in Arenberg 
werken we met een abonnement-systeem:

# 
voorstellingen

Gewoon 
tarief

Jongeren  
(-26) tarief 

1 € 10 € 8

2 € 15 € 10

3 € 22,50 € 15

4 € 30 €20

Kansentarief: € 3

LOCATIES WIPCOOP 
NOVEMBER 2018



 
@DE EXPEDITIE
Dok Noord 4F 
9000 Gent
 
Bereikbaarheid
Een cultureel bedrijvencentrum op de 
voormalige ACEC–site in de Gentse buurt 
Sluizeken-Tolhuis-Ham. Op 20 minuten 
wandelen van station Gent-Dampoort. 
Vanuit het centrum bereikbaar met tram 
4 en bus 5. 
Wegens werken rond het gebouw moeilijk 
bereikbaar met de wagen. Raadpleeg de 
kaart op hun website.
 
www.deexpeditie.be

@KVS Box
Arduinkaai 7 
1000 Brussel

Bereikbaarheid
Op wandelafstand van treinhalte  
Brussel-Noord en metrohaltes Rogier, 
IJzer, Sint-Katelijne en De Brouckère.

www.kvs.be

Alle info & tickets via www.MestizoArtsPlatform.be





WIPCOOP = 

Arenberg, KVS, kunstZ, Campo, Victoria Deluxe, Level Up (Toneelhuis & 
Kavka), Martha!tentatief, De Centrale, detheatermaker, Madam Fortuna, 
NTGent, Kopergietery, Fameus i.s.m. Let’s Go Urban, Pianofabriek/Citylab, 
Spreekuur (Podiumkunsten), Rataplan, rekto:verso, Theaterfestival, Globe 
Aroma, Theater Aan Zee, Lezarts Urbains, fabuleus, workspacebrussels, 
Transfo Collect, De Koer, Vooruit, Arsenaal/Lazarus, Bij’ De Vieze Gasten, 
Zinnema, Kunstenpunt, wp Zimmer, Kif Kif, Stampmedia, Etcetera & Thassos

Met steun van 
de Vlaamse 

Gemeenschap

Mestizo Arts Platform
powered by www.mestizoartsplatform.be




