
VROEGER WAS DE TOEKOMST BETER 
LAZARUS (GÜNTHER LESAGE)

Met de toepasselijke titel Vroeger was de toekomst beter staat Günther Lesage met eigen tekst alleen op de 
scène. Een theatermonoloog die er een jaar geleden helemaal anders had uitgezien. Het repetitieproces ligt intus-
sen al enkele maanden achter ons, maar Günther mag eindelijk terug spelen voor wie de voorstelling bestemd is: 
het publiek. Dat doet hij zowel op locatie in openlucht als in binnen in de theaterzaal. 

PERSBERICHT

“Het plan om samen met Wim Helsen een voorstelling te maken stond al even on 
hold en net toen ik dacht : ‘dan doe ik maar iets alleen’, diende Corona zich aan 
en moest de hele wereld zich terugtrekken. Het werd me duidelijk dat hoe langer 

de mens zich moet isoleren hoe moeilijker zijn mentale weerbaarheid wordt.” 
– Günther Lesage
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In Günthers hoofd begonnen er allerlei vragen te rijzen.  
Op welke manier moeten we nu de toekomst tegemoet? Hoe kan ik de verbeterde versie van mezelf worden, in 
tijden van lockdown? Hoe maak ik dat mijn gedachten het niet overnemen van mezelf? Waar is die stem in mijn 
hoofd allemaal toe in staat? En waar schuilt het gevaar?

Dat was het startpunt van deze voorstelling, doorspekt met een magisch realistische verbeelding over de ons 
welbekende, zogenaamde zinloosheid van ons bestaan. De mentale worsteling van de mens in onzekerheid en 
onvoorspelbaarheid.

“Ik hou ervan om met weinig middelen een verbeeldingsvolle wereld te 
creëeren en bij ‘Vroeger was de toekomst beter’ ben ik opnieuw op deze 

manier te werk gegaan.” 
– Günther Lesage
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CREDITS

tekst en spel Günther Lesage / coaching Jan Bijvoet / advies Wim Helsen, Lazari / kostuum Karen De 
Wolf / dramaturgie Kurt Smekens

een productie van ARSENAAL/LAZARUS / coproductie Perpodium / met steun van de taxshelter van de 
Belgische Federale Overheid

https://www.arsenaallazarus.be/persoon/gunther-lesage
https://www.arsenaallazarus.be/persoon/wim-helsen
https://www.arsenaallazarus.be/persoon/karen-de-wolf
https://www.arsenaallazarus.be/persoon/karen-de-wolf
https://www.arsenaallazarus.be/persoon/kurt-smekens


SPEELLIJST

première op di 22 juni om 20u15 bij ARSENAAL/LAZARUS in Mechelen

wo 23 juni  ARSENAAL/LAZARUS Mechelen 
do 24 juni  Het Gasthuis Aarschot 
vr 25 juni  Ter Vesten Beveren 
za 26 juni  De Woeker Oudenaarde

ma 2 augustus TAZ 
di 3 augustus  TAZ 
wo 4 augustus TAZ 
za 7 augustus Mark Liebrecht Schouwburg Mortsel

vr 29 oktober GC De Kouter Poperinge 
za 30 oktober De Werf Aalst

wo 17 november DE MAAN Mechelen (org.: ARSENAAL/LAZARUS) 
do 18 november DE MAAN Mechelen (org.: ARSENAAL/LAZARUS) 
di 23 november CC MUZE Heusden-Zolder 
wo 24 november ‘t Kerkske Kapellen 
za 27 november CC Sint-Niklaas 

alle speeldata vind je op de site

WIL JE VROEGER WAS DE TOEKOMST BETER AANKONDIGEN? WIL JE EEN INTERVIEW 
MET GÜNTHER? OF WIL JE DE VOORSTELLING RECENSEREN? 

Lina Lauwens – lina@arsenaallazarus.be – 0472 04 25 16 (tot en met 30 juni)

Günther Lesage – gunther@lazarusvzw.be – 0478 78 90 85 (vanaf 1 juli)
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https://www.arsenaallazarus.be/kalender/item/vroeger-was-de-toekomst-beter---lazarus-gunther-lesage-nieuwe-data
mailto:lina%40arsenaallazarus.be?subject=Vroeger%20was%20de%20toekomst%20beter%20-%20pers
mailto:gunther%40lazarusvzw.be?subject=Vroeger%20was%20de%20toekomst%20beter%20-%20pers

