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DE ZWARTE SCHANDE // MAKERS  
 

Maarten Goffin combineert theater met televisie. Naast vele 
theateropdrachten kent het grote publiek hem van Wolven, Vermist, 
Thuis, Crème de la crème, Zone Stad, en vele andere tv-projecten. 
Momenteel is hij te zien in de televisieserie En Toen Kwam Ons ma 
binnen op 2BE en de KETNET-reeks GoGoGo!. In het voorjaar 2014 
is hij te zien in de BBC-reeks The Missing en Spitsbroers op VTM. 

Maarten is ook één van de oprichters van Bleeding Bulls. 

.  
 

 
 
Zouzou Ben Chicha is geen onbekende in het Vlaamse 
theaterlandschap. Hij was één van de bezielers van Union 
Suspecte waar hij tal van voorstellingen maakte/speelde en 
werkte samen met ondermeer Arne Sierens. Momenteel is hij 
actief bij het theatergezelschap Action Zoo Humaine. 
.   

 
 

 

Joost Wynant is van opleiding filmregisseur. Voor het grote 
publiek maakte hij zijn langspeelfilm De Laatste Zomer en stond 
in voor de regie van Benidorm Bastards en vele andere tv-
projecten. De televisieserie En toen kwam ons ma binnen die in 
het najaar 2013 op 2BE te zien was, is een regie van Joost. 
Daarnaast is hij één van de bezielers van Bleeding Bulls.  
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BLEEDING BULLS // THEATERCOLLECTIEF   
 
Bleeding Bulls is een sociaal geëngageerd Antwerps theatercollectief. Hun 
theatervoorstellingen gaan geen gevoelige onderwerpen uit de weg. Ze willen hierbij zichzelf 
en de toeschouwers bewust maken van een steeds veranderende maatschappij en daarbij 
de pijnpunten en de zwakke - minder - zichtbare plekken tonen.  

 
 De voorstellingen gaan steevast over de onderbuik van de maatschappij, waarin de mens als 

eenzaam individu tegenover de platwalsende samenleving wordt geschetst. Op een integere 
manier gaan de Bulls op zoek gaan naar oorzaken en evoluties van verschillende 
maatschappelijke uitdagingen en conflicten. Hierbij nemen ze consequent standpunt in 
zonder hun eigen waarheid tot absolute waarheid te maken. Zo stelden ze in het verleden 
thema’s als jeugdprostitutie en zinloos jongerengeweld in vraag. Ze verwerkten deze thema’s 
tot boeiende theatervoorstellingen en performances op maat van jongeren.  
 
Bleeding Bulls is ook sociaal-artistiek actief. De afgelopen drie jaren maakten ze met 
getalenteerde acteurs uit de sloppenwijken van Ouagadougou (Burkina Faso) twee 
theatervoorstellingen. De theatervoorstelling ‘Sa Majesté des Mouches’ in samenwerking 
met Troupe Yam Wekre (Burkina Faso) werd in 2012 maar liefst een 45 keer opgevoerd in 
theaterzalen in België, Nederland én Burkina Faso. Informatie over vorige projecten vind je 
terug op www.bleedingbulls.be. Neem zeker een kijkje!  
 
Bleeding Bulls is een theaterplatform dat acteert met de kracht van vandaag: handelen en 
doen! Het collectief wil poëtisch, vervreemdend en toch toegankelijk theater maken, met 
wortels in het leven zelf. Elke productie probeert een relevante spanning te vinden tussen 
herkenbaarheid en vervreemding, tussen uiterlijke schoonheid en innerlijke stilte. 

 
 

http://www.bleedingbulls.be/

