
KUNSTZ / DE NIEUWE BAZAAR 
HOME XXL, COME IN  
 
‘Ooit krijgt ge met de goden te maken’ bezweert een oude man het publiek. Het is het begin 
van een reis door de verbeelding van Ovidius en één van zijn bekendste metamorfosen.  
 
De twee oudjes, Philemon en Baucis zijn in hun jonge jaren getrouwd, worden samen oud en 
door hun armoe toe te geven en er tevreden mee te leven, maken zij die licht. Ze zijn elkaars 
knecht en meester.  
In hun dorp komt op een dag een vreemde zwerver aan, op zoek naar een rustplaats. De 
zwerver klopt aan bij duizend huizen maar elke deur blijft dicht. Tot de diep ontgoochelde 
zwerver bij Philemon en Baucis arriveert. Zij zetten hun deur open en ontvangen de zwerver 
hartelijk in hun schamele woonst.  
 
Elke vreemdeling is een vriend die je nog niet kent. In een aaneenschakeling van woord, dans, 
zang en live muziek brengt ‘Home XXL’ het wondermooie verhaal van ‘Filemon en Baucis’ tot 
leven én actualiteit.  
 
Twee acteurs, een danser en een muzikant vertolken tijdloze thema’s omtrent geloof, 
mensheid, vriend en vreemde in een voorstelling die zowel verrast als ontroert en waarin het 
decor een bijzondere rol speelt… 
 
Werd zomer 22 als buitenvoorstelling gelanceerd in Deurne, Antwerpen, Menen. 
Deze voorstelling wordt omgebouwd tot een podiumvoorstelling. 
Voor leerlingen en voor volwassenen. 

 

Credits  
Spel : Hans Van Cauwenberghe, Katrien De Becker, Somalia Williamson 
Concept/dramaturgie: Hans Van Cauwenberghe, Siri Backx, Lieven De Winter 
Live muziek: Joris Vanvinckenroye  
Scenografie: Lieven De Winter 
Kostuums/setdesign: Bram Jespers 
Eindregie: Greet Vissers 
Co-productie: KunstZ / De Nieuwe BAzAAr 
 
THEATERVERSIE: 
Speelperiode :  Vanaf mei 2023    
Voorwaarden :  € 2.000  
   + reiskosten/BTW 
   Met eigen techniek buiten 
   Binnen + techniek/AR/catering 
    
OPENLUCHTVERSIE 
Speelperiode :  Zomer ‘23 openluchtversie 
Voorwaarden :  € 2.300 + reiskosten + BTW 
   + piano (bij voorkeur vleugel) techniek/catering 
   Er zijn geen rechten te betalen  



 
 
VOOR SCHOLEN: 
Speelperiode :  Vanaf mei 2023  - er is een zaalversie en een openluchtversie 
Voorwaarden :  € 1.750  
   Tweede schoolvoorstelling op dezelfde dag € 1.250 
   Familievoorstelling € 2.000  
   + reiskosten/BTW 
   Leeftijd 14 + 
   Met eigen techniek buiten 
   Binnen + techniek/AR/catering 
 


