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Simon De Vos (°1981) studeerde Germaanse Talen aan de Universiteit van Gent en
volgde daarna de regieopleiding aan de toneelacademie in Maastricht. Tijdens zijn
studies in Maastricht richtte hij het gezelschap Sermoen op. De Vos focuste zich
aanvankelijk op hedendaags repertoire, getuige daarvan zijn eerste producties,
Disco Pigs van Enda Walsh, Nicky Silvers Food Chain, Sarah Kane’s Blasted
(geselecteerd voor TAZ#2010) en Big Shoot van Kofi Kwahulé. De thematiek van
geweld en het gewelddadige karakter van de mens liep als een rode draad
doorheen zijn werk.
In 2008 begint De Vos ook te werken voor een jeugdig publiek, zowel als
theaterdocent als regisseur: voor Hetpaleis regisseert hij Caligula (2011) en bewerkt
en regisseert hij Romeo en Julia (2013, cutting edge award beste voorstelling).
Het thema van de maakbaarheid van mens en samenleving weerspiegelde zich
zowel in de kindervoorstelling En we stierven nog lang en gelukkig! als in Mind Your
Step.
In 2015-2016 exploreert De Vos het zogenaamde documentair theater. In de KVS
maakte hij Le Grand Cirque over de zaak Dutroux en voor HETNIEUWSTEDELIJK
Schroot, een voorstelling over de sluiting van Ford Genk.
In het najaar van 2016 bewerkte hij de jeugdroman Het Boek van Bod Pa voor Laika
en Sermoen. Deze monoloog ging in première in de Studio.
In 2017 is De Vos als maker verbonden aan het jeugdtheater hetpaleis en aan het
Zuidelijk Toneel. In het najaar van 2017 bewerkte en regisseerde hij er King Lear,
een modern adaptatie over de huidige malaise in de Europese Unie. In 2018
bewerkte en regisseerde hij voor hetpaleis Wat is de Wat, naar het gelijknamige
boek van Dave Eggers.
In 2019 maakte hij met Rachida Lamrabet en Dahlia Pessemiers de voorstelling
Dyhia.
In 2020 bewerkte en regisseerde hij de Oresteia met muzikanten Tim Van Hamel en
Sjoerd Bruil.
Daarnaast werkt(e) De Vos als theaterdocent bij de Toneelacademie Maastricht,
LUCA, Kaaiman, Hetpaleis, Bronx, KunstZ…


