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“Kan ik u verbinden?”. Meer dan 50 jaar geleden verbonden telefonistes aan kruissnelheid 
bellers met elkaar. Via een ingewikkeld systeem van kabels kwamen krakende gesprekken tot 
stand. Volgens de strenge telefoonetiquette mochten de schakeldames zelf niet lachen noch 
praten met elkaar. Het was zelfs verboden om te fluisteren en ze mochten al zeker niet 
meeluisteren met de telefoongesprekken. Terwijl ze de wereld met elkaar in contact brachten, 
was onderlinge communicatie ten strengste verboden. Deze spannende frictie vormt het 
uitgangspunt voor de nieuwe dOFt-voorstelling FOON.  
 
In FOON volgen we drie telefonistes aan het schakelbord: kanaal in en uit, meer, sneller, zonder 
stop, nooit genoeg. De gejaagdheid van de binnenlopende telefoontjes creëert een nerveuze 
en ongeduldige sfeer. De telefonistes leven in een fabrieksmatige wereld waarin ze telkens 
dezelfde handelingen herhalen. Hoe meer ze anderen connecteren, hoe meer ze zichzelf 
verliezen… De (menselijke) machines raken oververhit en alles valt stil. Zij, die altijd mensen 
met elkaar verbinden, worden hierdoor gedwongen om voor de eerste keer connectie te 
maken met elkaar. De vrees voor stilte maakt plaats voor de kracht van verbinding.  
 
FOON is een dynamische, verrassende en speelse danstheatervoorstelling waar tekst, 
beweging, muziek, acrobatie en installatiewerk samenvloeien. Choreograaf Piet Van Dycke & 
theatermaker Jonas Vermeulen creëren samen met drie fysieke spelers een poëtische en 
visuele beleving voor iedereen vanaf 6 jaar over de (r)evolutie van ik-zij naar wij. Durven we 
nog plaats te maken voor elkaar in een leven vol chaos? 
 
Dans, spel: Jotka Bauwens, Michèle Even, Sarah Vingerhoets 
Choreografie: Piet Van Dycke -cTekst, regie: Jonas Vermeulen  
Scenografie: Erki De Vriesc-cKostuum: Elise Goedgezelschap  
Muziekontwerp: Jonas Vermeulen, Koen Brouwersc-cDramaturgie: Marie Peeters  
Lichtontwerp: Raf Woutersc-cArtistieke productieleiding: Sam Cunningham  
Productie: dOFtc-cCoproductie: HET LAB Hasselt, C-TAKT, 30CC, Perpodium 
Met steun van: Sabam for Culture, de Vlaamse Overheid  
Met dank aan: de Warande, C-mine, deRUIMTE, Destelheide 

 
Speelperiode :  ma 6 t/m zo 26 november 2023    

ma 26 februari t/m zo 31 maart 2024    
ma 15 april t/m zo 12 mei 2024   
waarbij we data proberen te groeperen.  

Voorwaarden :  Familie : 2.000 € - School : 1.750 € - 
2 sv  op 1 dag : 2.750 € - Fv + sv op 1 dag : 2.950 € 
+ BTW / AR / reiskosten  
Techniek en catering van de zaal (podium 8d x 8 b x 5h) 
Soms hotel voor 5 personen vooral bij aaneensluitende speeldagen) 
6 + - 250 (FV) – 200 (sv) 1, 2, 3, 4 leerjaar 

   Gratis lesmap beschikbaar.  
Naverwerkende workshop via PAR65/Mooss 



 


