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Met ‘ONE SONG’ creëert de Belgische beeldend kunstenaar  
Miet Warlop het vierde deel in de reeks ‘Histoire(s) du Théâtre’,  
op uitnodiging van NTGent. De première vindt plaats op het 
prestigieuze Festival van Avignon. 
 

Wat is je geschiedenis als theatermaker? Op uitnodiging van NTGent formuleert Miet Warlop  
een antwoord zoals alleen zij dat kan. In de reeks Histoire(s) du Théâtre is ze de vierde regisseur 
die – na Milo Rau, Faustin Linyekula en Angélica Liddell – de uitdaging aangaat om een werk  
te creëren waarin heden, verleden en toekomst elkaar op een inspirerende manier ontmoeten.  

ONE SONG - Histoire(s) du Théâtre IV speelt zich af in het unieke universum van Warlop. 
Een groep performers betreedt de arena voor een betoverend ritueel over afscheid, leven en 
dood, hoop en wederopstanding.  

De performers gaan samen tot het uiterste: met gezongen tekst, beelden en voorwerpen, 
zuurstof en zweet, roepen ze onze condition humaine op. Telkens weer staat iemand op om hun 
grenzen te verleggen. Ze tarten de tijd en geven uitdrukking aan een diepmenselijke behoefte: 
het moment waarop we ons denkende lichaam kunnen overstijgen.  

In deze nieuwe productie, een coproductie van NTGent en Miet Warlop / Irene Wool vzw, 
weerklinkt een geschiedenis die voor Miet Warlop zowel een artistieke als een persoonlijke 
betekenis heeft. Haar reflectie over theater als kunstvorm leidt tot een fysiek concept waarin we 
elementen uit vorige producties herkennen. Zo vormde het rituele concert met choreografisch 
patroon de basis voor GHOST WRITER AND THE BROKEN HAND BREAK (2018).  
De uitnodiging om samen te ademen om onze angsten en demonen uit te drijven zagen we  
in FRUITS OF LABOR (2016), waarbij de voorstelling werd gebruikt als “een pijnstiller voor  
de wereld”.  

Het typeert Warlops artistieke signatuur dat dergelijke thema's en motieven soms jaren 
later weer opduiken: in haar oeuvre is alles met elkaar verbonden, impliciet of expliciet. Het is 
circulair, zoals het leven zelf, in vele opzichten. De fysieke inspanning als metafoor is een ander 
element van het onderzoek dat Warlop startte in SPORTBAND / AFGETRAINDE KLANKEN,  
in 2005 gemaakt als een requiem en eerbetoon aan haar overleden broer Jasper.  

Via de metafoor van een livewedstrijd/concert, inclusief commentator en cheerleader, 
nodigt Miet Warlop ons in ONE SONG uit om een gemeenschap te vormen en onszelf als in  
een viering te overstijgen. Zo wordt het tijdelijke het universele en wordt het persoonlijke iets 
collectiefs. Dat is de subtekst van ONE SONG: hoe één lied betekenis kan geven aan een hele 
samenleving. Eenheid in verscheidenheid.  
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CONCEPT, REGIE & DECORONTWERP: Miet Warlop MET: Simon Beeckaert, Elisabeth 
Klinck, Willem Lenaerts, Milan Schudel, Melvin Slabbinck, Joppe Tanghe, Karin 
Tanghe, Wietse Tanghe MUZIEK: Maarten Van Cauwenberghe TEKST: Miet Warlop 
geadviseerd door Jeroen Olyslaegers KOSTUUMONTWERP: Carol Piron & Filles à Papa 
PRODUCTIE: NTGent, Miet Warlop / Irene Wool vzw COPRODUCTIE: Festival d'Avignon,  
deSingel (Antwerpen), Tandem Scène Nationale (Arras-Douai), Théâtre Dijon Bourgogne 
Centre dramatique national, HAU Hebbel am Ufer Berlin, La Comédie de Valence - Centre 
dramatique national Drôme - Ardèche, Teatre Lliure (Barcelona) 
 
 
 

 
 
 

 

→ Bekijk hier  de trailer 
van ‘ONE SONG’  

 

→ Bekijk hier het 
interview met Miet 
Warlop over ‘ONE SONG’ 
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✓ 08/07 – wereldpremière Festival d’Avignon (FR) 
✓ 09/07, 11/07, 12/07, 13/07, 14/07 – Festival d’Avignon (FR) 
✓ 20/09, 21/09 – Festival Actoral (Marseille, FR) 
✓ 28/09, 29/09 – Tandem Arras Théâtre (Douai/Arras, FR) 
✓ 04/10 – Belgische première NTGent Schouwburg (Gent, BE) 
✓ 05/10, 06/10, 07/10 – NTGent Schouwburg (Gent, BE) 
✓ 10/11 – Theater Rotterdam (Schouwburg, NL) 
✓ 18/11 – Leietheater Deinze (BE) 
✓ 26/11 – CC Strombeek (BE) 
✓ 01/02, 02/02/2023 – Valence (FR) 
✓ 06/03, 07/03/2023 – Amsterdam (ITA, NL) 
✓ 22/03/2023 – Turnhout (BE) 
✓ 28/03, 29/03, 30/03, 31/03/2023 – Dijon (FR) 
✓ 24/03, 25/03/2023 – Antwerpen (deSingel, BE) 
✓ 06/04, 07/04/2023 – Barcelona (SP) 

  

credit: Michiel Devijver 
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"GHOST WRITER AND THE BROKEN HAND BREAK IS EEN WERVELENDE, 

IJZINGWEKKEND BEHEERSTE PERFORMANCE” 
--- VOLKSKRANT **** 

 
“FRUITS OF LABOR JUMPT OP DE BEAT VAN MIET WARLOPS HARTSLAG EN IS EEN 

POPPY, SPRANKELEND CADEAU AAN EEN WERELD WAAR ELKE VORM VAN 
SPRANKELING AAN BANDEN DREIGT GELEGD TE WORDEN” 

--- FOCUS KNACK **** 
 

"MYSTERY MAGNET TOONT DE CONSEQUENTIE VAN BEPAALDE KEUZES, MAAR 
WORDT NERGENS RIGIDE EN DAT IS PRECIES WARLOPS KRACHT. STEEDS OPNIEUW 

BREEKT ZE HET BESTAANDE BEELD" 
--- THEATERKRANT ***** 

 
“IK BEN GEEN CHOREOGRAAF OF ACTRICE OF DANSER, NOCH SCHILDER OF 
BEELDHOUWER. DAARDOOR KAN IK MIJN EIGEN REGELS BEDENKEN, IK HEB 

GEEN BANDEN. VOOR MIJ IS HET PODIUM EEN RUIMTE VAN VRIJHEID” 
--- MIET WARLOP IN EL PAIS (2018) 
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MIET WARLOP  (°1978) is afkomstig uit Torhout (BE), woont en werkt in Gent en Brussel en  
is master in de Beeldende Kunst (KASK, Gent). Voor haar afstudeerproject  
Huilend Hert, Aangeschoten Wild, een bewoonde installatie bestaande uit zes tableaux vivants 
en een kruipend subject, ontving ze de Franciscus Pycke Award en de publieksprijs TAZ 2004.  

In 2005 ging haar project SPORTBAND / Afgetrainde Klanken in première, een veertig 
minuten durende performance waarin twintig mensen tegen de klok doorheen muziek en sport 
werken. In het kader van Lovepangs (Vooruit, 2005) ontwikkelde ze de één-op-één performance 
Koester de Kersen.  
  

credit: Ivan Put 
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Van januari 2006 tot november 2007 was Warlop een van de zes kunstenaars bij DE 
BANK (CAMPO, Gent); daar werkte ze aan een reeks ‘Propositions’, genaamd Grote Hoop / 
Berg. Tussendoor was ze ook verantwoordelijk voor de scenografie van voorstellingen van 
Pieter Genard, Raven Ruëll, DitoDito-Jef Lambrecht, KVS (Brussel), kc Vooruit (Gent) en les 
ballets C de la B (Gent).  

Tijdens de Europese tournee van ‘Propositions’ realiseerde ze Springville, een vijftig 
minuten durende actie vol chaos, verwachtingen en verrassingen, waarin scenografie, 
kostuums, props en karakters nauw met elkaar verbonden waren. De voorstelling ging in mei 
2009 in première bij kc BUDA (Kortrijk).  

De daaropvolgende drie jaar verbleef Miet Warlop in Berlijn, waar ze zich toelegde  
op haar beeldend werk en een nieuwe voorstelling, Mystery Magnet, die tijdens 
Kunstenfestivaldesarts in mei 2012 in première ging. Mystery Magnet won de Stückemarkt 
Theatertreffen Prize tijdens de Berliner Festspiele, voor haar vernieuwende vorm van theater. 
Mystery Magnet speelde ondertussen meer dan honderd keer over de hele wereld en werd 
genomineerd voor Theatertreffen Berlijn. De voorstelling is nog steeds te zien in Europa en 
daarbuiten.  

In de loop van 2012-2013 ontwikkelde Miet Warlop meerdere presentaties van haar 
Nervous Pictures en performances/interventies in het kader van projecten en uitnodigingen, 
zowel binnen de beeldende kunst als het podiumkunstenveld. Zoals Baltic Triennial (Vilnius), 
Hebbel am Ufer (Berlin), Lisson Gallery (London), Southard Reid Gallery (London).  

credit: José Caldeira 
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In november 2012, binnen de periode van vier jaar als artist-in-residence bij  
Beursschouwburg (Brussel), brengt ze als seizoensopener Alligator Project: een weekend van 
diverse media en performances van verscheidene artiesten en muzikanten waaronder Reggie 
Watts en Michael Portnoy.  

In 2014 startte Miet Warlop haar eigen productiestructuur op: Miet Warlop / Irene Wool. 
In oktober 2014 gaat de eerste productie van Irene Wool Dragging the Bone in première in  
Beursschouwburg (Brussel). Dragging the Bone is een solo performance in een sculpturale 
wereld. In 2015 opent Miet Warlop de festiviteiten voor het vijftigjarig bestaan van  
Beursschouwburg (Brussel) met Rocket.  

Daarnaast nodigt Art Gallery Barbican (London) haar uit een performance te brengen  
als deel van het project Station to Station, gepresenteerd door Doug Aitken. Terwijl haar solo 
Dragging the Bone op tournee gaat en de honderdste show van Mystery Magnet in Gent, Porto 
en Bordeaux gevierd wordt, eindigt ze het jaar met de opening van haar eerste 
solotentoonstelling in KIOSK Gallery (Gent), Crumbling Down the Circle of my Iconoclasm.  

In 2016 gaat een nieuwe grote zaalvoorstelling in première, Fruits of Labor, een “deep 
night choreographical concert performance” die als pijnstiller voor de wereld wordt aangereikt. 
Fruits of Labor gaat in première op het Kunstenfestivaldesarts (Brussel) in mei 2016 en wordt 
tot op heden nog steeds over de hele wereld getoond.  

Naast haar voorstellingen in de podiumkunsten-sector, presenteert Miet Warlop steeds 
meer performances, interventies en live installaties binnen de beeldende kunst. Nervous 
Pictures werd in 2017 o.a. geprogrammeerd in KW Institute for Contemporary Art (Berlijn), 
Palais de Tokyo (Parijs), Performatik (Brussel).  In 2017 opent Miet Warlop in Vooruit (Gent)  
met de monumentale installatie Amusement Park. Tevens wordt ze uitgenodigd door  
BOZAR (Brussel) in het kader van de retrospectieve tentoonstelling van Yves Klein.  
Ze presenteert er HORSE a man, a woman, a desire for adventure en Mystery Magnet. 
Tijdens het slotevent van de Paul Bury tentoonstelling wordt haar beeldende interventie  
The Board gepresenteerd.  

 
 

 
  

credit: Reinout Hiel 
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Festival Actoral 17 (Marseille) nodigt Miet Warlop uit voor ‘L’Objet des Mots’, wat 
resulteert in een nieuw project Ghost Writer and the Broken Hand Break - een productie die  
in september 2018 in NTGent (Gent) in première gaat. Warlop werkte hiervoor samen met 
auteur en curator Raimundas Malasauskas en muzikant Pieter De Meester.  

Begin 2018 maakt Miet Warlop Big Bears Cry Too, een solovoorstelling met Wietse 
Tanghe. Deze show voor alle leeftijden ging in april 2018 in première in het hetpaleis 
(Antwerpen). Beide voorstellingen zijn sindsdien op tournee met groot succes. Samen met 
Fruits of Labor en Mystery Magnet werden in 2019 maar liefst vijfentachtig voorstellingen 
gespeeld in binnen- en buitenland: Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Noorwegen, 
Oostenrijk, Nederland, Italië, Letland, Polen, Groot-Brittannië, Spanje, Singapore en Canada. 

In 2020 start Miet Warlop / Irene Wool een samenwerking met Frans Brood Productions 
en door de krachten te bundelen stonden heel wat voorstellingen geprogrammeerd, zowel 
nationaal als internationaal. Sinds de uitbraak van Covid-19 konden echter slechts enkele van 
de geplande voorstellingen gespeeld worden; de overige data zijn verplaatst naar 2021 en 
2022. Tijdens de verplichte lockdown besliste Miet Warlop / Irene Wool om een online  
platform te ontwikkelen. Dit wordt momenteel gebruikt in het kader van de online sitcom  
Slamming Doors. Dit online platform zal vervolgens doorgroeien naar een levendige databank 
met zowel archiefmateriaal als een inkijk in de dagelijkse artistieke keuken van Warlop.  

Miet Warlop hernam in het najaar 2021 het twaalf jaar oude stuk Springville onder  
de nieuwe titel After All Springville. Warlop herdacht haar gelauwerde stuk in een nieuwe tijd 
en positioneerde het werk opnieuw in haar oeuvre. De herneming mixt een bestaande show 
(Springville) en een installatie (Amusement Park) tot een nieuw geheel en ging in première op 
het vijftienjarig bestaan van kc BUDA in september 2021.  
 
 

 
MEER BEELDEN EN ACHTERGRONDINFO OP  
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