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'HET IS SOMS GOED OM JE SPOREN TE VERLIEZEN' 
Jona den Aantrekker (24) en Linsi Benoodt (21) van Les Femmes Trouvees zien 

zichzelf het liefst omschreven als twee jonge vrouwen die op een creatieve manier 

bezig zijn met kunst. In maart en april brengen zij dans· en muziektheater, allebei 
onder de titel Les Femmes Trou11ees presentent Les Plantes Plezantes in de kleine 

zaal van de Arenbergschouwburg. Gevonden vrouwen die plezante planten 

voorstellen, daar stelden we ans toch wel wat vragen bij. 

P lezante planten? 

Linsi Benoodt: 'Plezante plan
ten, dat 1ijn wij eigenlijk een beetje. 
Planten die lachen ook als je ernaar 
kijkt. Het is een vrij breed onderwerp, 
je kan er heel diep op ingaan. De 
natuur, daar kan je niet onderuit, he.' 
Jona den Aantrekker: 'Daarom is dat 
thema 10 toegankelijk om er een pro
ductie over te maken. Als je beg int na 
te denken over dieren en planten heb je 
het niet alleen over inleven, maar ook 
over meeleven. Oat 1ijn gewoon twee 
heel belangrijke dingen in theater.' 
Hoe breng je een plezante plant op 
een podium? 

Benoodt: 'Sowieso staan er planten op 
het podium, echte planten, want wij 1ijn 
tegen nepplanten. Een plant die door de 
wind wordt meegedragen, 10 1ijn wij 
als wij een plant uitbeelden. Wij bewe
gen zoals die blaadjes bewegen.' 
den Aantrekker: 'Het is ook een uit
gangspunt, je moet ergens kunnen 
beginnen. Waarom ga je op een podi
um staan? Om je1elf te laten 1ien. of 
om iets te laten 1ien? Wij brengen 
'iets'. Wij brengen planten en dieren 
die tot leven komen. Als we tijdens 
on1e danstheaterproductie die plan
tjes water geven, dan hoor je hen ook 
echt spreken: 'oooh, da's kei lekker 
water,' of 'nognognognognog', of 

'ikke nie 1enne' ... dat is dan de cac-

tus. (lachtl Het is gewoon een sprook
jesachtige, abstracte dierentuin, 
daarom is het danstheater ook_ voor 
kinderen heel leuk.' 
Jullie brengen dans, theater en  
muziek. Zit er  ook  een  verhaal in  
de  voorstelling? 

den Aantrekker: 'Zeker een rode 
draad. We hebben geleerd met de 
jaren dat dat echt heel belangrijk is. 
Vroeger brachten wij aparte stukjes, 
een dagboekvoorstelling. De Piek,

onze productie van twee jaar geleden, 
dat was 'dagboekge1wets'. Als we dat 
nu terug1ien op video dan is het echt...' 
Benoodt: 'Schandalig ... In het dansthe
ater 1ie je een mooie lijn van een 
be1oek aan de Zoo, maar op een heel 
humoristische manier gebracht. Je 1iet 
dingen die heel herkenbaar zijn als je 
naar de Zoo gaat. Maar je 1iet ook din
gen die heel abstract en voor het 
publiek echt verrassend 1ijn Mu1iek
theater daarentegen is een combinatie 
van fysieke inspanning en veel mu1ika
le aandacht.' 
den Aantrekker: 'lndisch. blues. 
rock-'n-roll, folk, chanson, al die stijlen 
komen voor in het mu1iektheater, 
begeleid met mime, accordeon, cello, 
gitaar en xylofoon. Op dat gebied is er 
totaal geen rode draad. maar de ener
gie en het thema vormen wel die rode 
draad. De mu1iek is op een cover en 
een traditional na, allemaal 1elf 

gemaakt. maar wel herkenbaar, het is 
geen abstracte nieuwe mu1iek.' 

GROOT EN GESLOTEN 

Les Femmes Trouvees ... zijn jullie 
dan ooit kwijt geweest? 
den Aantrekker: 'Wij hebben elkaar 
gevonden. Het gebeurt 1elden dat je 
iemand tegenkomt waar het ten eer
ste vriendschappelijk mee klikt en 
waar het dan ook nog artistiek mee 
klikt. Een samenwerking dat is iets 
heel 1eld1aam. dat loopt niet altijd 
goed. lk ben al aan 1oveel projecten 
begonnen en terug gestopt omdat de 
samenwerking niet goed liep.' 
Benoodt: 'We 1ijn bijna drie jaar 
samen bezig, nog niet lang dus, maar 
je voelt een ontwikkeling en dat is tof. 
Wij groeien allebei en wij geven 
elkaar ook de vrijheid. Jona doet nog 
haar dingen als dramadocent en ik als 
dansdocent. Je moet elkaar niet gaan 
verstikken. En kwijtgeraken? Wei. 
soms gebeurt dat, en het is soms ook 
wel goed om je sporen eens te verlie-
1en, maar uiteindelijk vinden wij 
elkaar wel terug. ledereen raakt 1ich
zelf wel eens kwijt. Oat is nodig.' 
den Aantrekker: 'De naam Les 
Femmes Trouvees is een beetje geba
seerd op Le Trio Perdu. de groep 
waarmee wij samengewerkt hebben.' 
Jullie zijn drie jaar bezig maar we 
hebben nag nooit van jullie gehoord. 

Jona den Aantrekker (links) en Llnsl Benoodt. twee 'pie· 
zante planten'. 

den Aantrekker: 'Het is heel moei
lijk ... Antwerpen is heel klein en tege
lijkertijd ook heel groot en gesloten. 
De kleine 1aal van de Arenberg is de 
enige zaal die toegankelijk is voor 
jongeren die graag iets willen laten 
1ien zonder daar al een perfect afge
werkt product voor klaar te moeten 
hebben. Wij gunnen het ons1elf dan 
ook te groeien.' /CK) 

Les Femmes Trouvees, Arenbergschouwburg, 
Arenbergstraat 28, Antwerpen. 070/222.192. Toegang 
€7. Muzlektheater 5, 6 , 7, 19, 20 en 21/3 om 20u30 
en 7/3 om 15u. Danstheater 23 en 24/4 om 20u30. 


