
THEATER MALPERTUIS ORGANISEERT 

gesprek met 

Stefan Hertmans & Piet Arfeuille 

LENZ van Georg Büchner 
 

dinsdag 5 juni 2018 van 13.30u tot 16.30u 
in Theater Malpertuis Tielt 
 

Denk mee 
Ga in gesprek met schrijver Stefan Hertmans en regisseur Piet 
Arfeuille over de novelle Lenz van Georg Büchner, over het leven en 
werk van de door waanzin geplaagde Jakob Lenz. In 2014 
ensceneerde Piet Arfeuille de tekst in een theatervoorstelling; Stefan 
Hertmans wijdde een hoofdstuk aan het verband tussen 
zwijgzaamheid, woordenloosheid en waanzin in zijn boek Het zwijgen 
van de tragedie. Beide heren zijn heel benieuwd hoe de barokke tekst 
van Büchner, bijna 200 jaar na datum, gelezen wordt door jonge 
theatermakers – en spelers.  

 
Georg Büchner 
Woyzeck en Dantons dood zijn bekende werken van Georg Büchner. In zijn 
nalatenschap - hij stierf op 24-jarige leeftijd (1813-1837) - vond men echter ook een 
novelle over dichter Jakob Lenz, de meest uitgesproken vertegenwoordiger van de 
Sturm und Drang (1751-1792). Die beweging was een romantisch antwoord op de 
overheersing van het rationele denken tijdens de Verlichting. Er moest weer plaats 
zijn voor het strikt individuele, voor emotie en verbeelding, het niet-direct zintuiglijk 
waarneembare ook. In de novelle beschrijft Büchner op een hoogst persoonlijke 
manier het verblijf van de zieke jonge kunstenaar Jakob Lenz in een bergdorp in de 
Vogezen. Langzamerhand krijgt de waanzin Lenz in zijn greep.  

 
praktisch 
gesprek over Lenz van Georg Büchner 
5 juni 2018 – 13.30u tot 16.30u 
in Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt  
reisvergoeding op basis van treinvervoer 2de klasse 
 

stel je kandidaat 
Stuur tegen ten laatste 28 mei 2018 een mail naar piet@malpertuis.be met daarin 
je motivatie (maximum 10 regels). Je komt in aanmerking wanneer je een jonge speler 
of theatermaker in het werkveld bent. Geselecteerde kandidaten krijgen de tekst ter 
voorbereiding doorgemaild. Het enige wat je moet doen, is de tekst lezen. 

mailto:piet@malpertuis.be

