Een voorstelling van Compagnie Les Pieds dans le Vent
Voor allen vanaf 3 jaar

Spel Valérie Joyeux, Vincent Raoult en Arnaud Lhoute
Regie Sofia Betz
Choreografie Louise Baduel
Regie-assistent Sophie Jallet
Lichtontwerp en techniek Arnaud Lhoute
Originele muziek en geluidsontwerp Lionel Vancauwenberge
Geluidsmontage Louise Baduel
Kostuums, scenografie en accessoires Marie Kersten
Constructie Guibert Catoire & Brice Hennebert
De Franse versie (Système 2) werd op 22 augustus 2017 gecreëerd. Met de steun van Fédération
Wallonie-Bruxelles – Service du théâtre en de hulp van Centre culturel de Rixensart, van Théâtre Mercelis
(gemeente Elsene), van Centre culturel d’Eghezée en van La Roseraie. Bedankt aan Théâtre de Galafronie,
de Heer en Mevrouw Betz, Elise Desmet, Sarah de Battice, Monique Lievens en haar kinderen. De
Nederlandse versie van de voorstelling weer op 11 november 2017 gecreëerd, in BRONKS (Brussel)
(“Ménage à 2”). Bedankt aan BRONKS en La montagne magique.

« Vlot gebracht en van een uiterste nauwkeurigheid zoals het komische genre het vereist,
zal Systeem 2 beslist het lachen van de kinderen veroorzaken die zich te goed zullen doen
(zo kan je het wel stellen) aan dit eieren verhaal met z’n tweeën. Een verhaal van eieren
maar ook van relaties, onderworpenheid, opstand en vlucht dat op wonderlijke wijze
vertolkt wordt door Valérie Joyeux en Vincent Raoult. Met hun onthutste ogen, hun grote
ronde brillen, hun witte schorten, hun streng uiterlijk en nauwelijks geveinsde wederzijdse
aantrekkingskracht, zullen deze twee lopende band buren die de godganse dag witte eieren
voorbij zien gaan, de kritiek van hun chef met de off stem van Arnaud Lhoute moeten
ondergaan. Deze laatste raast hoe langer hoe meer wanneer hij beseft dat het systeem, de
eieren, de werknemers slippen… Alvorens een duik te nemen in een poëtische
cinematografische diepzee. Ludiek en verheugend. » (Laurence Bertels, in La Libre, 6
september 2017)
« Met Systeem 2, ziet men de kinderen van opwinding koken (…) Met een verwoestende
humor, staan Valérie Joyeux en Vincent Raoult van het gezelschap Les Pieds dans le Vent
achter een lopende band die eieren laat voorbijtrekken wanneer plots een vreemd ei, met
een meer dan verdachte oranje kleur verschijnt (…) De twee technici van de
voedingsmiddelensector zullen na avontuurlijke achtervolgingen in een weelderig en vrij
universum belanden, ver van hun psychorigide alledaagsheid. (Catherine Makereel, Le
Soir, 25 augustus 2017)
« De crisis van de oranje gekleurde eieren – De gemechaniseerde arbeid, de besmette
eieren, daar kan men een burlesque komedie van maken die het zware van elk bewustzijn
ontdaan werk aan de tand voelt. Die de angst voor het vreemde en dus ook voor de
vreemdeling in een bedorven geformatteerde wereld aanpakt. (…) Een goed voorwendsel
om een resem visuele running gags met varianten aan elkaar te rijgen (…) Deze eerder
lichte komedie wordt tot het einde door de energie van de acteurs gedragen. Gesteund door
het lachen van het publiek maar ook door hun fysiek engagement wordt een zeer
eenvoudige geschiedenis bezield. De ecologische strekking komt overeen met de noodzaak
om de aardbewoners ervan te overtuigen hun levensstijl te veranderen. (Michel Voiturier,
Rue du Théâtre, 30 augustus 2017)
« (…) le très ludique, humoristique et dynamique Système 2 de la Cie Les pieds dans le
vent » (Laurence Bertels, La Libre, 25 augustus 2017)

Foto credit : Karl Autrique

Vincent Raoult : ☎ +32 477 21 23 39
✍ vincent.lespiedsdanslevent@gmail.com 💻 lespiedsdanslevent.be

Eerste voorstelling: 1400€
Tweede en volgende voorstellingen: 1350€

Een bestelwagen (catégorie B) 0,70€/km heen en terug vanaf Brussel (B).

De organisator zorgt voor een warme maaltijd iedere dag van de installatie (3
personen) en van de voorstellingen (3 personen).

De auteursrechten (tekst en originele muziek) zijn voor rekening van de organisator
en worden direct via de SACD en/of de SABAM geregeld.

Affiches
Het gezelschap biedt 20 affiches per optreden aan. Extra affiches worden aan 0,50€ +
vervoerskosten.
Een PDF affiche kan op aanvraag per e-mail worden verzonden en kan op kosten van
de organisator gekopieerd worden.
HD-fotos & dossier: op aanvraag verkrijgbaar via mail.

Een wasmachine zou op prijs worden gesteld voor het wassen van kostuums; een
srtijkplank en strijkijzer moeten voorhanden zijn.
Een gesloten of beveiligde parkeerplaats voor een bestelwagen in de buurt van de
toneelzaal en woning.
Gratis Wifi in de zaal zo niet beschikbaar in de woning.

Compagnie Les Pieds dans le Vent

Arnaud Lhoute: +32 (0)494 449 480.
40 minuten.
130 toeschouwers.
opbouw: 4u30 (indien pre-montage) - afbreken: 1 uur.

•
•
•
•
•
•

Toneelopening: 7 m, eventueel tot 6,5 m herleidbaar;
Diepte van speelruimte: 5 m;
Hoogte: minimum 3,5 m;
Zwarte doos;
Verduisterde zaal;
Poten en zwart fonddoek, en poten om toneelopening aan weerszijden te
verminderen.

•
•
•
•

Een lopende band van 4,6 m;
2 fabriekslampen die aan het plafond worden bevestigd;
6 unalietplaten die als bodem dienen;
2 stoelen met wieltjes.

•
•
•
•
•
•
•
•

17 x PCs 1 kW;
5 x 613 SX profile 1 kW (Robert Juliat);
2 PAR64 uitgerust met CP61;
1 PAR36;
Dimmers: 26 x 2 kW (met het publiek);
4 x projectoren op statief of ladder (h = 1,5 m);
4 x grondplatines;
Verlichting publiek regelbaar vanuit regie plek (op scene, jardinkant).

Wij brengen 2 fabriekslampen, een gewone lamp, 3 kleine lampen en 3x quartz
LED-lampen.

•
•
•

2 luidsprekers achteraan; jardin en cour, kleine subkast is welkom;
Mengtafel met Jack inputs;
Stuurtafel licht wordt vanaf het podium bestuurd aan voorkant jardin.

Regie op het podium aan voorkant jardin.

•
•
•
•

•
•
•
•

Loge voor 3 artiesten met spiegels uitgerust en toilet en douche, met
toegang tot het podium zonder trap (of een snelle kleedkamer op het
podium voor één artiest);
Drank (minerale water, koffie…) en vruchten in de loge;
Strijkijzer en strijkplank;
De organisator zorgt voor een warme maaltijd elke dag van opbouw (3
personen) en voor de optredens (3 personen).

Pré-montage door het personeel van ontvangst en onze technicus met
wie van tevoren contact is opgenomen;
Voor de montage: 2 technici;
Tijdens de voorstelling: 1 technicus;
afbraak van décor: 2 technici.

Foto credit : Karl Autrique
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Lhoute Arnaud 0494449480
1arnooz@gmail.com
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Matos amèné par la compagnie
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