G e s p r e k met Guy Cassïers

Op 3 0 augustus ontving Guy Cassiers de Thersitesprijs omwille van zijn veelzijdige
en zijn van grote openheid getuigende œuvre. Hij slaat bruggen en geeft de sector nieuwe impulsen,
zo motiveerde de jury haar keuze. Het wordt hoe langer hoe moeilijker om in Vlaanderen
op dergelijke manier te werken, was Cassiers' reactie.
Twee maanden later en een aantal theatercommoties verder had Marleen Baeten
een gesprek met hem. Geen ellenlange klaagzang, geen doorwrochte analyse.
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