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TOT DE STILTE EROP VOLGT

De hypnotiserende muziek van Han Stubbe vermengd met de zwoele stem van Els 
Roobroeck doen je bijna vergeten dat ‘Tot de stilte erop volgt’ een serieus thema 
behandelt: de illusie van het maakbare leven. In deze Borgen-achtige productie 
staat een politica voor een radicale keuze: een levensbedreigende operatie 
ondergaan die haar carrière redt of luisteren naar haar innerlijke stem die naar een 
waarachtiger leven lijkt te leiden. 

‘Tot de stilte erop volgt’ is een associatieve vertelling, geplaatst in een actuele 
setting en gedragen door teksten en soundscapes die door merg en been gaan. 
Sferische videobeelden nemen je mee, enerzijds naar een koude medische wereld, 
anderzijds naar een warme onschuldige kindertijd. Grappige scènes, waarin de 
vrouwelijke hoofdpersoon  met de meest absurde behandelingen haar plotselinge 
ziekte (tinnitus) te lijf gaat, wisselen af met serieuze innerlijke dialogen. Het 
geheel is een poëtische sparring, tussen een jonge Vlaamse actrice en een ervaren 
Antwerpse muzikant.

COMPAGNIE COVAR

Cie. Covar is een nieuw muziektheatergezelschap met Belgische roots. De artistieke kern van 
COVAR wordt gevormd door Els Roobroeck (Toneelacademie Maastricht) en Han Stubbe (DAAU). 
De oprechte en gelijkwaardige verbintenis tussen deze twee krachtige individuen en hun kunstz-
innige talenten is er een van de zeldzame soort. Cie. Covar maakt beeldend-muzikale vertalingen 
van menselijke vraagstukken. 

De naam is een samentrekking van en een ode aan architect Le Corbusier en componist Edgard 
Varèse, die in 1958 middels het kunstwerk ‘Poème électronique’ fabrikant Philips op de kaart 
zetten op de Expo in Brussel. De manier waarop Roobroeck en Stubbe beeld en geluid laten 
samenvloeien, past metaforisch exact. Covar creëert in wezen elektronische poëzie en vertelt 
verhalen waarin ook de taal en de actualiteit nog hun plek hebben.

Het Fonds Podiumkunsten kent COVAR een 2-jarige ontwikkelingssubsidie toe om zich in 
een langer lopend traject van twee jaar te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, 
podiumkunstenorganisaties, podia en festivals. Cie. Covar wordt geflankeerd door 
cultuurplatform SoAP en het talentontwikkelingsplatform C/O bij de realisatie van dit traject.

In eerdere samenwerkingen maakten Roobroeck en Stubbe onder andere de 
succesvol onthaalde voorstelling Medea Redux. De pers over Medea Redux:

“Een duizelingwekkend knappe voorstelling, hier zijn jonge makers aan het werk die 
welbewust nieuwe wegen zoeken én vinden, zonder concessies of gemakzucht. Dat getuigt 
in deze tijd van moed.”

Kester Freriks, NRC Handelsblad
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