
JEROEN LENAERTS & MANdolinMAN, MATHIJS BERTEL (Ansatz Der Maschine) 
HOUTEKIET 
www.mandolinman.be 
 
Het romanpersonage Houtekiet van Gerard Walschap kent god noch gebod en wervelt door 
het leven als een losgeslagen tornado. Voor Jeroen Lenaerts, MANdolinMAN en Mathijs 
Bertel is dit oerverhaal de basis voor een muziektheatervoorstelling vol kleuren, klanken en 
smaken. 

Jeroen Lenaerts, bij het grote publiek bekend als Tim van Thuis, brengt Houtekiet tot leven in 
een vertelling die aan de ribben plakt. Dit heidens evangelie van Walschap over het ontstaan 
van de beschaving, legt onze oerdriften bloot en is een ode aan de grote kracht van de 
natuur. 

Het mandolinekwartet MANdolinMAN en electronicawizard Mathijs Bertel van Ansatz Der 
Maschine kleuren Houtekiet met oude melodieën die door middel van toegevoegde samples, 
beats en soundscapes jong en fris in de oren klinken. 

Jeroen smijt zich in dit bandenloos epos en haalt ook alle toonaarden uit de kast. Als klassiek 
opgeleide zanger geeft hij ook een melodische stem aan deze man die gestuwd wordt door 
levensdrift maar desondanks niet ontkomt aan het noodlot van de dood. Als jonge acteur 
speelde Jeroen Lenaerts onder meer bij Fabuleus. Het fysieke spel zit hem dus in de genen. 

De voorstelling wordt bovendien extra gekruid met projecties van Lot Vandekeybus. Lot is 
illustratrice en tevens muzikante bij De Kift. 

Te prospecteren vanaf 16 maart 2022.  
Meer speeldata zie www.mandolinman.be  
BEKIJK OOK THE MAKING OF : https://www.youtube.com/watch?v=gFcBFKEtkCM 
 
Muziek : MANdolinMAN & Mathijs Bertel (Ansatz Der Maschine) 
Woord & spel : Jeroen Lenaerts  
Tekeningen en projecties : Lot Vandekeybus 
Geluid : Tim Janssen 
Licht : Harm Opdebeeck 
Tekst & regie : Jonas Van Thielen 
 
Speelperiode :  Vanaf 25 januari 2023 tot en met 23 april 2023 
Voorwaarden :  € 3.290 + reiskosten + BTW – partage 80/20 –  

6/13 delen van de AR worden rechtstreeks geïnd. 
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers 
Organisator voorziet PA, licht, beamer, scherm, catering 
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