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ULTIMA 2016 PODIUMKUNSTEN
fABULEUS
fABULEUS werd in 1995 opgericht als een Leuvens productiehuis op vraag van een groep jongeren die

voorstellingen wilden kunnen maken in échte, professionele omstandigheden. Er is een continue
wisselwerking tussen - vaak zéér - jonge en ervaren podiumkunstenaars in een professioneel kader. Veel
artiesten leggen een heel traject af als fABULEUS-jongere en komen dan later terug als maker van nieuwe
producties.
Op
dit
vlak
vervult
fABULEUS
een
internationale
voorbeeldfunctie.
In zijn producties streeft fABULEUS bewust naar een diversiteit aan makers en theatervormen en het richt
zich daarmee op een breed publiek van alle leeftijden.
In 2010 kroonde de stad Leuven fABULEUS tot stadsgezelschap. In 2011 verhuisde fABULEUS samen met
enkele andere Leuvense artistieke en kunsteducatieve organisaties naar het Openbaar Entrepot voor de
Kunsten (OPEK). Sinds 2015 is fABULEUS huisgezelschap voor de Werking Jong Publiek in het Leuvense
danshuis STUK.
Het voorbije seizoen vierde fABULEUS zijn 20ste verjaardag met een grootse compilatievoorstelling met
zo’n 100 spelers als opener en als slotstuk ‘Merlijn of het barre Land’, een verwijzing naar de allereerste
fABULEUS-productie, deze keer in regie van Astrid Ogiers (ooit zelf een fABULEUS-jongere) en artistiek leider
Dirk De Lathauwer.
De kinderproductie ‘Klutserkrakkekilililokatastrof’ van Katrien Valckenaers (nu Ballet Dommage, ooit zelf
fABULEUS-jongere), Maxim Storms (Ballet Dommage), Rachid Laachir en Filip Bilsen (fABULEUS) is
ondertussen geselecteerd voor Het Theaterfestival! In Bronks in september. Twee andere producties werden
eerder al gekozen voor dat festival. De eerste keer met ‘Snipperdagen’ (2014) en vervolgens met
‘Liefdesverklaring’ (2015).
In 2018 staat ‘Paradise Now' op stapel, een jongerenproductie van Michiel Vandevelde geïnspireerd op de
gelijknamige performance van de befaamde New Yorkse acteursgroep The Living Theatre uit 1968. Met
‘Paradise Now’ zal fABULEUS voor het eerst op het Kunstenfestivaldesarts staan in Brussel.
De komende jaren werkt fABULEUS ondermeer samen met Abattoir Fermé, Jorre Vandenbussche, Radouan
Mriziga en Haider Al Timimi.
Dirk De Lathauwer staat in voor de algemene & artistieke leiding.
http://www.fabuleus.be
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