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Benno Steinegger & Jovial Mbenga –  
The Chance to Find Yourself  

 

Toen Benno Steinegger en Jovial Mbenga begonnen met de creatie van The 
Chance to Find Yourself, kenden ze elkaar niet. De twee hebben een zeer 
verschillende culturele en economische achtergrond: de ene komt uit Tirol (Italië), de 
andere uit Congo. Vandaag wonen en werken ze allebei in België.  

Vanuit een oprechte nieuwsgierigheid naar de ander, werden ze geconfronteerd met 
hun onwetendheid over hun eigen discriminerende gedrag en gedachten die hun 
dagelijks leven beïnvloeden. Uiteindelijk werd dat proces het resultaat: een speelse 
en theatrale kijk achter het gordijn van een vriendschap en samenwerking met vele 
ups en downs. Hoe dicht kunnen we werkelijk bij de ander komen? Welke rol speelt 
onze manier van kijken in dit alles? In The Chance to Find Yourself gaan Steinegger 
& Mbenga op deze vragen in met gedurfde humor en abstracte verbeelding. 
 
CREDITS 
 
Concept: Benno Steinegger — Actors: Benno Steinegger, Jovial Mbenga — Light: Valeria Foti — 
Supported by: Associazione Culturale Codice Ivan, Garage29, workspacebrussels, SpazioK, 
WIPCOOP/Mestizo Arts Platform, Kunstencentrum KAAP, CAMPO — With support from: De Vlaamse 
Overheid & De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 
SPEELDATA 
 
17.11.2021 - premiere  KAAP (Brugge) 
20.11.2021 - Brunnenpassage (Wenen, AT) 
15.12.2021 - Kuumba (Brussel) 
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OVER DE MAKERS 
 
Benno Steinegger (IT) is acteur en 
theatermaker. In zijn werk stelt hij de stabiliteit 
van identiteiten in vraag. Hij  bouwt op 
dispositieven op die zijn publiek de kans bieden 
om over zichzelf na te denken. Steinegger werkte 
eerder samen met het collectief Codice Ivan.  
Tussen 2013 en 2015 werkte hij aan het 
langetermijnproject The Casting, een onderzoek 
naar de politieke implicaties van de zoektocht 
naar schoonheid. Dit onderzoek leverde 
verschillende geënsceneerde portretten op in de 
vorm van performances door amateur-acteurs. 
Zijn laatste performance, i (to be defined) (2016), 
is een reconstructie van Steinegger's eigen 
identiteit door de ogen van mensen die hij 
gedurende twee jaar heeft geïnterviewd.  

 
Jovial Mbenga (CD) is acteur, auteur en 
theatermaker. Hij werkte samen met een groot 
aantal regisseurs, waaronder Johan Dehollander, 
Guy Cassiers, Nele Vereecken en Christiane 
Tahany. In 2013 schreef en speelde hij de 
solo Mon Noord. Mbenga gidst vaak RITCS-
studenten door de Matongé-wijk (Brussel) en 
treedt regelmatig op in werk van RITCS-studenten, 
zowel op het scherm als op het podium. 
Mbenga heeft meerdere sociaal-artistieke 
projecten op zijn naam staan, in samenwerking 
met onder andere Theater Tartaar, GC Everna en 
EXIT Festival. Zijn werk wordt ondersteund door 
organisaties als Deburen, KunstZ en Mestizo Arts 
Festival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
 
Website workspacebrussels: https://www.workspacebrussels.be/en/ 
Contact voor interviews, reportages of andere vragen: 
simon@workspacebrussels.be 


