
! L E  G R O U P E  S A N G U I N!

Met één enkele druppel vermoord hij zijn lievelings hond en Lili, 
zijn beste jeugdvriendin.

Om een volgende dood te voorkomen beslist Jean de ijzerhandel 
van zijn vader op te geven en wordt bakker, een werk waar geen 
scherpe voorwerpen in benut worden. Maar het wordt hem teveel 
wanneer zijn vrouw, Madeleine, vreemd gaat met Nicolas, zijn 
leerjongen.

Dan wordt Simone, de jonge verkoopster, tegen haar wil 
medeplichtig van een dubbele verdwijning. 

Alles eindigt met de bruiloft van Jean en Simone. Tijdens de 
bruiloft dragen de getuigen samen het levensverhaal van de 
bruidegom voor. Dat is wanneer alles begint...

Sanguine is een bewerking van een radiofonisch stuk. 

Dit werk vergt een nieuwe benadering en creativiteit : 

niewe theatrale codes en interesse in alle viseuele en 
audio-media. 

Het radiofonisch medium geeft de mogelijkheid om op 
het podium snelle veranderingen van plaats teweeg te 

brengen, héén en wéér te kunnen gaan tussen nu en 

vroeger, en een groot aantal personages te créeren, te 
herwerken en op het toneel te brengen.

« Jean heeft dodelijk bloed. »

DE DOKTER JEAN DE BRUILOFT
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VAN CAROLINE LAMARCHE
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LE GROUPE SANGUIN

heeft de eigenheid om niet-theatrale teksten op het toneel te brengen.

LE GROUPE SANGUIN

werkt met een gemeenschappelijke visie van creatie en schepping.

Alle taken die te maken hebben met de creatie en de productie van 
theatrale projecten zijn samen beslist. Daarmee willen de leden van ons 

collectief nieuwe manieren, nieuwe theatrale codes ontdekken. 

De vraag die onze methode en manier van werken drijft is : 
« Hoe kunnen we SAMEN een verhaal vertellen ? »

LE GROUPE SANGUIN

heeft zijn eerste project : Sanguine 1.2, in mei/juni 2011- getoond in

La maison Folie (Bergen) en in La Bellone (Brussel), in kader van de 

Laboréales.

heeft Sanguine 2.0 van dinsdag 15 tot zaterdag 19 november 2011 in 

Centre Culturel Bruegel (Brussel).

LE GROUPE SANGUIN

bestaat uit zes jonge acteurs en een componist, vanaf het ontstaan van 

het collectief gevolgd en ondersteund door de auteur, Caroline 
Lamarche, en de kunstnaar, Anne Thuot, heeft aanvaard de rol van 

buitenstaander.

Presentatie

DE COLLECTIEF

LE GROUPE SANGUIN IS 
EEN COLLECTIEF VAN 
JONGE MAKERS.
VAN DE ENE NAAR DE ANDERE TALL

Sommigen onder ons zijn tweetalig (fr/nl), anderen spreken geen woord 

nederlands, maar we hebben allemaal de drang om de taalgrens over te 
steken, en de drijfveer om in een andere maar tegelijkertijd zo nabijgelegen 

cultuur te duiken, om een ander publiek en een andere gemeenschap te 
ontmoeten. Om hen een tekst van een franstalige auteur te laten 

ontdekken, gebracht door een collectief dat voortkomt uit franstalig 

onderwijs, maar vooral uit een multicultureel land, beïnvloed door onze 
beide culturen.

Allez vooruit, we springen in’t water, en we nemen het publiek met ons 
mee.
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Dramaturgie
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! De permanente ruimte, die van de bruiloft van Jean en Simone, zal het hele stuk 

vormgeven. Het is in het heden gesitueerd en is een directe link met het publiek. 

! Alles steekt van wal wanneer Simone haar lievelingsgedicht, “Sous le pont Mirabeau” van Apollinaire, zingt tijdens 

de bruiloft. Dit heeft als gevolg dat Jean melancolisch terugdenkt aan z’n leven en alles wat er is gebeurd. Hij trekt zich 

terug in z’n innerlijke wereld en herbeleeft de sterkste moment die z’n leven hebben vormgegeven.!

" De bruiloft is in feite een springplank naar andere tijdperken die in z’n hoofd opduiken. 

! Er ontwikkelt zich een subjectief universum, met een constante offset, zoals in een droom, het is een surrealistisch 

moment. Het publiek wordt getuige van Jean’s innerlijke reis. Jean’s herinneringen, vrezen, en traumatismes zijn een 

schat aan materiaal om ludiek met het spel om te gaan.

" Door de soms zeer snelle aaneenschakeling van scenes, van verschillende tijdperken et vertelmodes is het ritme 

van het stuk zeer hoog. In feite doelen we naar een projekt bestaande uit verschillende niveaus waar de acteurs met 

verschillende manieren van spelen worden geconfronteerd.!

Het doel is om het publiek onder te dompelen in een intens en offset-rijk universum, om zo trouw mogelijk te blijven aan 

het radiofonisch medium, dat beroep doet op de verbeelding van de luisteraar.

SANGUINE : een ludiek en fantastisch epos 

in het hoofd van de hoofdrol: Jean.

WIJ STREVEN ERNAAR 
OM DE VINDINGRIJKHEID 
VAN ONS PUBLIEK 
TE WEKKEN.



! We proberen trouw te blijven aan het radiofonisch medium.

Die vraagt een grote verbeeldingscapaciteit van het publiek.

! Een stuk van de scène is volledig voorbehouden voor het geluid : Een serie micro’s staan 

achteraan, op een centrale plaats waar iedereen ze kan zien. In deze ruimte maken de acteurs de geluiden en 

muziek van het stuk. We hebben beslist om het geluid op deze manier te brengen / te zetten, zodat je in het 

verhaal kan zien dat de « souvenirs » van Jean nog onder constructie zijn. Het publiek kan dus de 

constructie vanuit Jean zijn standpunt zien.

! We werken zoveel met het geluid zelf als met de manier waarop het geproduceerd wordt.

De productie van geluid kan spel of interactie vormen tussen acteurs en /

of publiek.

! De geluiden proberen nooit een realistische leefwereld 

of universum naar voor te brengen, maar zijn er meer om bij het 

publiek een indruk te maken, een emotie teweeg te brengen.  Ze herhalen 

zich, smelten samen en worden muziek dat het stuk ritmeert.

! Geluid is in het stuk en voor ons zo belangrijk dat we het willen personifiëren. We hebben dus 

nieuwe personages uitgevonden. Bijvoorbeeld : Miss Gravier volgt alle personages die in de tuin gaan om 

hun voetstappen te laten klinken. Deze vorm van creativiteit breng de acteurs en het publiek in verband met 

elkaar.

Dramaturgie van hetgeluid

WE PROBEREN TROUW TE 
BLIJVEN AAN HET 
RADIOFONISCH MEDIUM. 

! In verband met de gekozen dramaturgie is het podium in zijn totaalbeeld een bruiloft.

! Een grote banket-tafel met een wit tafelaken, een danspiste, een DJ, bloemen, champagne, alles wat je in 

een bruiloft kan terugvinden. De spelers zijn de getuigen en zijn in avondkledij. We willen de spelers in een 

hedendaags universum plaatsen.

! Van het decor en onze costumering zullen de verschillende locaties van het verhaal naar 

voor komen : het bos, de dokters cabinet, de keuken, de ijzerhandel, de bakkerij,...

! De accessoires dienen om de personages voor te stellen tijdens het verhaal. Bobby (de hond) heeft 

lange oren, Lili heeft pluimen, een bril voor Jan zijn vader, maskers voor de dorpelingen,... Dit zijn dis 

vestimentaire codes zodat het publiek de verschillende personages kan identificeren.

! De kleur rood heeft een speciale plaats in onze toneelstuk. Die toont het dodelijke bloed van Jean. Die 

kleur komt alleen voor als iemand het over bloed heeft, we hebben er ook een personage van gemaakt :

Superbloed.

Scenografie en kostuums
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« Un défi complexe : faire passer la pièce de la radio à la scène.

Le résultat a dépassé mes espérances : ce groupe de comédiens s’est constitué en collectif pour poursuivre 

l’aventure. Et ils ont réussi, me semble-t-il, à faire un travail très personnel, émaillé de trouvailles visuelles et 

sonores qui ne distraient pas l’attention du propos, mais le consolident et le poétisent. »

Caroline Lamarche, schijsster.

« Les comédiens du Groupe Sangu!n ont su mettre en place un langage singulier, créer un univers qui leur est 

propre et surtout raconter l’histoire de Sanguine avec finesse et intelligence. Leur proposition scénique, tant au 

niveau du processus que du rendu, me semble contemporaine et actuelle. Elle décrit le monde dans lequel nous 

vivons d’une façon personnelle et originale avec des formes d’aujourd’hui. C’est pourquoi il me semble important 

que le projet Sanguine puisse être soutenu. »

Anne Thuot, coach du Groupe Sanguin.

« Le Groupe Sangu!n a réussi le défi de mettre en scène la pièce radiophonique de Caroline Lamarche 

subtilement mise en valeur par leur travail.(...) Le spectacle est rempli d’une force brute et poétique. On se laisse 

porter par leurs trouvailles théâtrales, leur humour et par la beauté du texte. »

Benoît Vreux et Cécile Olivy du Centre des Arts Scéniques.

« Sanguine est un des spectacles parmi les plus créatifs que j’ai pu voir cette saison. (...) Ces jeunes acteurs, tous 

fraîchement sortis du Conservatoire de Mons, portent un haut degré d’investissement et de professionnalisme. »

Barbara Bua, metteur en scène et pédagogue.

A lire également l'article « Dénominateur commun » de Olivier Hespel dans scène 32.

Ze spreken erover...

Ons bereiken

Adrien Hoppe : 0498/10.00.95 
gpe.sanguin@gmail.com 

alle technische informatie, de prijs voor een voorstelling, een DVD van de voorstelling (regie: Hoppe, Spadrille) en 

de tekst "Sanguine" van Caroline Lamarche zijn verkrijgbaar via mail op het adres : gpe.sanguin@gmail.com

een teaser is te zien op : http://legroupesanguin.be/echanges/sanguine_teaser4.mov

Regie : Jean-Marc Amé

Fotos : Sébastien Brohez

Praktische informatie
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