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De historie van een onweerstaanbare oermens die een dorp sticht. 
Deps. 
 
Ons dorp 
Trotser 
Harder 
Dan al de rest. 
Uit de woesternis 
En de wildernij 
Is het  
Gesneden 
Gekapt 
Geschap 
Door iets ongrijpbaar 
Uit de schemer 
Nen imposante schonen 
Bohemer 
Onze vader 
Jan Houtekiet 
 
Als er één boek uit de Vlaamse literatuur het tijdloze en universele karakter van een 
gemeenschap en de tegenstelling tussen oud en nieuw weerspiegelt, dan is dat “Houtekiet” 
van Gerard Walschap. Een heidens “evangelie” over het ontstaan van de beschaving, maar 
tegelijkertijd een blauwdruk van het algemeen menselijke : de liefde, het leven en de dood. 
 
Link naar de soundtrack : https://tradrecords.fanlink.to/houtekiet  

De soundtrack van Wolfmens (Houtekiet) kreeg alvast lovende recensies en behaalde de top 
20 van de World Music Charts Europe: FolkWales Online Magazine:  “What a delightful album 
to boot”. Het Nieuwsblad geeft 4 sterren: “Het gebeurt niet vaak dat een louter instrumentaal 
verhaal je toch meesleurt, je vastpakt en niet meer loslaat. Een muzikale vertelling kan ook 
zonder woorden beklijven”. 

Rock n reel magazine geeft drie sterren:  “a meditation on the origins of life and the 
possibilities of music”. 

Luminous Dash:  “Deze soundtrack is een subliem pareltje”. 

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 
 

http://www.mandolinman.be/
https://tradrecords.fanlink.to/houtekiet


Speelperiode :  25 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 
Voorwaarden :  € 3.750  + BTW – partage 80/20  

6/11 delen van de AR worden rechtstreeks geïnd. 
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers 
Organisator voorziet voor geluid :  FOH, kablage en 6 identieke 
monitors. 
Organisator voorziet voor licht: projectiescherm  -  beamer kan voorzien 
worden door het gezelschap  
Organisator zorgt voor catering 
 

 
 


