
 

 

Regisseur Michiel de Regt houdt lezing over  

Muziektheatervoorstelling 'Fort Europa' 

10 december 2019, van 20:00 tot 21:30 | Onder de Hanenbalken Abcoude  

‘Fort Europa’ is de titel van de muziektheatervoorstelling die 21 december is te zien in 

Theater Piet Mondriaan. De voorstelling is gebaseerd op de novelle van de Belgische 

schrijver Tom Lanoye. De Bibliotheek Abcoude, het Cursusproject Abcoude-Baambrugge en 

Stichting Ab-Art/Theater Piet Mondriaan hebben de regisseur van het stuk, Michiel de Regt, 

bereid gevonden om een inleiding op het stuk te houden.  

Inleiding bij voorstelling 'Fort Europa' van Tom Lanoye 

 

Steeds meer Europeanen wantrouwen Brussel en zijn bureaucratie. Ze verlangen terug naar 

hun land van weleer, met overzichtelijke grenzen en vertrouwde structuren. Tegelijk bouwt 

datzelfde Europa steeds eensgezinder een muur om zich heen, die de gelukzoekers en de 

vluchtelingen buiten moet houden. Over die tweespalt schreef Tom Lanoye deze 

theaternovelle. Hij buigt zich over de bewoners van het fort Europa, van wie hij er zelf een is. 

 

Fort Europa is een stemmenballet, met goed gekozen en fraai uitgevoerde zang en muziek. De 

ruggengraat bestaat uit harde, vaak hilarische dialogen, gevoerd door anonieme Europeanen. 

Zij filosoferen over wat zij het meest zouden missen, mocht het Oude Continent ophouden te 

bestaan. 

Daarnaast voert Lanoye zeven metaforische figuren op, die ieder een getuigenis afleggen of 

een pleidooi ten eigen gunste houden. Een kleine Belg naast een chassidische jood. Een 

industriële ondernemer die de lof zingt van de naamloze vennootschap naast een 

stamcelbiologe die betoogt dat Amerika een mislukt experiment is. En tot slot drie oude 

hoeren – een kruising tussen gratiën en schikgodinnen. Zij vellen een verrassend verdict. De 

Europeanen hebben nog maar één kans om echt Europeaan te worden. Ze moeten het fort 

opgeven en Europa verlaten. 

 

Inleiding door regisseur Michiel de Regt 

Regisseur Michiel de Regt geeft een inleiding op deze voorstelling. De inleiding is 

toegankelijk voor iedereen die hierin is geïnteresseerd: voor hen die al entreekaarten hebben 

gekocht maar ook voor degenen die om andere redenen belangstelling hebben. De toegang is 

vrij en je krijgt een gratis consumptie aangeboden. Voor en na de inleiding van Michiel de 

Regt kan je entreekaarten voor de voorstelling kopen. 

 

Er is plaats voor maximaal 90 bezoekers, daarom is aanmelden noodzakelijk via  

info@ab-art.nl.  

Je krijgt per mail een bevestiging van reservering of het bericht dat de zaal vol is. 

 

mailto:info@ab-art.nl


Het boek lezen? 

De Bibliotheek Abcoude heeft 8 exemplaren van de novelle ‘Fort Europa’. Leden én niet-

leden van de Bibliotheek kunnen een exemplaar van het boek lenen. De lener wordt gevraagd 

om het boek binnen 5 dagen weer terug te brengen zodat zoveel mogelijk geïnteresseerden het 

boek kunnen lezen. 

 

Tom Lanoye 

Tom Lanoye (1958) woont en werkt in Antwerpen en Kaapstad. Hij staat bekend als 

romancier, theaterauteur, dichter, scenarist en performer. Zijn werk is vertaald in meer dan 

vijftien talen, er zijn stukken van hem gespeeld in twintig landen en op zijn palmares staan 

bestsellers als Kartonnen dozen, Ten oorlog en Gelukkige slaven. In 2012 schreef hij het 

Boekenweekgeschenk Heldere hemel. In 2014 ontving hij voor zijn oeuvre de Constantijn 

Huygensprijs. 

 

Datum: dinsdag 10 december 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Onder de Hanenbalken, boven café-restaurant De Eendracht, Hoogstraat 37, 

Abcoude 

Aanmelden noodzakelijk: info@ab-art.nl 

Meer informatie over de voorstelling 'Fort Europa' op www.theaterpietmondriaan.nl. 
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