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December Dance 19 is in handen van kunstenaarshuis Needcompany.
Vanuit de stam van artistieke grondleggers Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey
en Maarten Seghers vertakt het programma in velerlei richtingen. Het
festival opent en eindigt met premières van Needcompany. Gevestigde
en nieuwe iconen van de hedendaagse dans komen naar Brugge, zoals
William Forsythe en Marlene Monteiro Freitas. Die eerste zelfs met ex
clusief werk voor de Kamermuziekzaal. Verder stelt land- en generatie
genoot Wim Vandekeybus (Ultima Vez) in wereldpremière Traces voor.
Sung-Im Her en Mohamed Toukabri vertegenwoordigen een nieuwe
generatie en ook Miet Warlop is eindelijk in Brugge te zien.
fr

L’édition 2019 de December Dance est entre les mains de la maison
d’artistes Needcompany. À partir du travail de ses artistes fondateurs
Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey et Maarten Seghers, le programme se
ramifie dans de multiples directions. Le festival débute et se clôture avec
des premières de Needcompany. Des valeurs établies et des nouvelles
icônes de la danse contemporaine William Forsythe et Marlene Monteiro
Freitas se rendent à Bruges. Le premier y présentera une oeuvre exclu
sive, conçue pour la salle de musique de chambre. Par ailleurs, Wim
Vandekeybus (Ultima Vez), compatriote et artiste appartenant à la même
génération que Needcompany, présentera la première mondiale de Traces.
Sung-Im Her et Mohamed Toukabri représentent quant à eux la nouvelle
génération et Miet Warlop fait enfin son entrée sur une scène brugeoise.
en

December Dance 19 is in the hands of the artist-controlled Need
company. From the trunk planted by artistic founders Jan Lauwers,
Grace Ellen Barkey and Maarten Seghers, its programme branches
out in many directions. The festival opens and ends with premieres by
Needcompany. Established and new icons of contemporary dance such
as William Forsythe and Marlene Monteiro Freitas come to Bruges.
The first one even brings exclusive work inspired by the Chamber Music
Hall. Needcompany’s contemporary and compatriot Wim Vandekeybus
(Ultima Vez) presents the world premiere of Traces. Sung-Im Her and
Mohamed Toukabri represent a new generation and Miet Warlop finally
enters the Bruges stage.

December Dance is
een organisatie van
Concertgebouw Brugge
& Cultuurcentrum Brugge

XXXXXXX © XXXXXXXXX

Trailers & updates
decemberdance.be
#decemberdance

KEUZEABO DECEMBER DANCE
-20% vanaf 3 voorstellingen
-25% vanaf 5 voorstellingen
-30% vanaf 8 voorstellingen
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De kracht van
de poëtische ziel
Needcompany cureert December Dance 19. Het festival kiest zo voor
de eerste keer in zijn geschiedenis voor een collectief. De artistieke
grondleggers van het kunstenaarshuis, Jan Lauwers, Grace Ellen
Barkey en Maarten Seghers, maakten een diverse, eigenzinnige selectie.
Over verschillende continenten en generaties heen.
‘We kiezen voor mensen, voor kunstenaars’
Na meer dan 30 jaar producties, van beeldende kunst over film tot
theater, speelde Needcompany een belangrijke rol in de ontwikkeling
van het internationale theaterlandschap. Hun werk wordt over de
hele wereld getoond en opgevoerd. Ze doorbreken de muren van het
klassieke theater en verenigen uiteenlopende kunstvormen met elkaar.
De uitnodiging voor het curatorschap kwam op een goed moment,
meer dan anderhalf jaar geleden. ‘We bevinden ons op een historisch
kantelpunt’, zegt Lauwers. ‘Het is een interessante tijd voor de kunsten.
Er is een enorme polarisering aan de gang. We hebben onszelf één
opdracht gesteld toen we de uitnodiging aanvaardden. Laat ons nu eens
voor de kunst zelf kiezen en niet voor de functie van kunst.’
Needcompany kiest resoluut voor kunstenaars die ze blind ver
trouwen. Toen het programma werd samengesteld waren de meeste
voorstellingen nog niet eens in première gegaan. ‘Dat is vandaag uit
zonderlijk. We kiezen voor mensen, niet voor een product. We wilden
als curator niet zeker zijn van onze zaak.’ Seghers benadrukt de unieke
rol van Needcompany binnen dit festival: ‘We zijn geen curatoren in
de letterlijke zin van het woord. We krijgen de mogelijkheid om een
universum te laten zien dat is verankerd in de betekenis van onze
samenwerking.’
Een huis in de wereld
Needcompany deelt niet alleen een geschiedenis met zichzelf. Van begin
af aan heeft het kunstenaarshuis de deuren in Sint-Jans-Molenbeek open
gezet voor samenwerkingen met andere artiesten. Ter gelegenheid van
December Dance geeft Needcompany aan drie van hen een podium.
Om te beginnen Mohamed Toukabri, een Tunesische danser en
theatermaker. Hij toont in Brugge zijn nieuwe voorstelling Dance(R)
– Tunisia, een samenwerking met Ballet de l’Opéra de Tunis. Toukabri
begon bij Needcompany met de voorstelling MUSH-ROOM (2013).
Lauwers beschrijft Toukabri als een meedogenloze kunstenaar: ‘Hij is
erg gefocust op zijn kunst, pas in de tweede plaats met zijn identiteit.’

© Phile Deprez

Needcompany
over December
Dance 19

Toukabri maakte de voorstelling Dance(R) – Tunisia in Tunesië.
Een ontzettend moeilijke evenwichtsoefening. ‘Hij probeert in een
traditioneel circuit toch iets hedendaags binnen te brengen’, vertelt
Lauwers. ‘Hij levert een strijd. Dat vergt veel moed.’
Een tweede bondgenoot van Needcompany is MaisonDahlBonnema,
het mode-, kunst- en concepthuis achter Anna Sophia Bonnema en
Hans Petter Dahl. King Lear (2000) was hun eerste samenwerking met
Needcompany. Lauwers weet zelf niet wat hij mag verwachten van Yoga
for Theatres: ‘Het is een mysterie. Ik ben altijd gevleid en gecharmeerd
door wat ze doen. Ze raken iets aan wat anderen niet kunnen aanraken.
Het ontroert me. Hun werk is soms ondraaglijk. Er ontploft iets. Fan
tastisch.’ Volgens Seghers bepaalde hun achtergrond een groot deel
van hun artistieke identiteit. Bonnema is wiskundige, Dahl studeerde
voor arts: ‘Ze kennen de realiteit heel goed. Maar tegelijkertijd zijn ze
de eersten om vanuit een grondige kennis van die realiteit te durven
dromen. Niet in het ijle maar op een zeer poëtische manier, als een
nieuwe mogelijkheid voor de realiteit waarin ze leven.’
Tenslotte is er Sung-Im Her met Nutcrusher. De Zuid-Koreaanse
danseres werkte voor het eerst samen met Needcompany voor This door
is too small (for a bear) (2010). Barkey beschouwt Sung-Im Her als
een uitzonderlijke kunstenares: ‘Ze wisselt haar creaties in de westerse
en oosterse wereld met elkaar af. Ik vind het heel bijzonder dat we nu
iets te zien krijgen dat in een ander werelddeel is gecreëerd. Ze zet haar
onderzoek verder. Wat betekent het om als Aziatische migrant in het
westen terecht te komen?’ De repercussies van #MeToo waren ook in
Sung-Im Hers geboorteland heel groot. Lauwers: ‘De discriminatie en
objectificatie waarmee Sung-Im Her wordt geconfronteerd spelen op
persoonlijk niveau een grote rol. Wat vandaag gebeurt in de wereld
motiveert haar om nog dieper, verder te gaan.’

Een brug naar het verleden

vuurwerk in hart en hersenen teweegbrengt.’
Een groot feest

Uitzonderlijk is de aanwezigheid van William Forsythe die voor
December Dance twee ‘choreografische voorstellen’ creëert, exclusief
voor de Kamermuziekzaal: Unsustainables, Bruges/Alignigung.
Lauwers en Barkey kennen Forsythe al langer. Ze werkten op hetzelfde
moment in Frankfurt en bewonderen elkaars werk. Forsythe en
Lauwers maakten de voorstelling DEADDOGSDON’TDANCE (2000).
Over die samenwerking vertelt Lauwers: ‘Ik heb van hem een vrijheid
in denken geërfd. Je moet open blijven.’
Verder nodigt Needcompany land- en generatiegenoot Wim Vandekeybus
uit met de première van Traces. Lauwers vertelt: ‘We zijn als kunste
naarshuis nooit bezig geweest met competitie of concurrentie. Wim heeft
geweldige dingen gedaan. Hij is een spilfiguur.’
Marlene Monteiro Freitas komt naar Brugge met Guintche. ‘De
voorstellingen van Freitas hebben een enorme poëtische kracht’, verklaart
Lauwers. ‘Haar bewegingstaal is heel obsessief. Dat herken ik van het
vroegere werk van Pina Bausch en Anne Teresa De Keersmaeker. Freitas
bouwt, zoals Forsythe en Vandekeybus, een brug naar het verleden.
Maar ze werkt er ook op verder.’

Tenslotte is er Needcompany zelf. Maarten Seghers toont werk dat
nog maar eenmaal te zien was in België, Concert by a Band Facing
the Wrong Way. Jan Lauwers’ nieuwe voorstelling Al het goede gaat
in Belgische première en Grace Ellen Barkey opent het festival met
Probabilities of Independent Events. Voorstellingen die wat Lauwers
betreft tegenover én naast elkaar kunnen staan: ‘Al het goede bevat
een grote politieke boodschap. Kunst moet zich met de maatschappij
bemoeien. Maar wat gebeurt er als de maatschappij zich met kunst
bemoeit? Dan zijn we weerloos.’ Barkey zoekt naar een andere vrijheid:
‘Probabilities of Independent Events is een voorstelling die ik speciaal
voor December Dance maak in samenwerking met studenten uit het
tweede jaar van de dansopleiding aan het Conservatorium Antwerpen.
Ik vertrek vanuit popmuziek. Artiesten hebben altijd over vrijheid
en andere belangrijke dingen gezongen. In songs kunnen we zonder
bezwaren dingen zeggen zoals ‘Everything will be allright’, ‘We all
need somebody’ of ‘I want it all’. Het wordt een groot feest, vol vrolijke
zinloosheid, humor en radicaliteit.
Ook de beeldende kunst van Needcompany krijgt een plek tijdens
het festival, met de expo Groetjes uit Molenbeek in de Poortersloge.
Special guest van de expo is niemand minder dan choreograaf en
kunstenaar William Forsythe.

‘Brugge zal zinderen van de poëzie’

© Phile Deprez

© Phile Deprez

‘We hebben op een heel natuurlijke manier een mooi evenwicht ge
vonden’, vertelt Lauwers over het festivalprogramma. ‘De oudere
generatie, de jonge generatie, een gelijk aantal mannen en vrouwen.
We kiezen voor de kracht van de poëtische zielen. We geven de poëtica
voorrang op de politiek. Brugge zal zinderen van de poëzie. Toch zijn
we onbewust heel politiek correct. Dat is interessant.’
Zo is er bijvoorbeeld nog de Canadese choreografe en danseres
Dana Michel. CUTLASS SPRING onderzoekt de veelzijdige beleving
van menselijke seksualiteit. Seghers zag de première: ‘Het heeft iets
betoverends, magisch. Ik denk dat we die kans moeten laten bestaan
en proberen mogelijk te maken, dat mensen nog ontvankelijk kunnen
zijn voor iets poëtisch. We kunnen veel zeggen over de noodzakelijkheid
van maatschappelijk relevante thema’s. Maar dit is een beleving die
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do / jeu / thu

05.12.2019

Probabilities
of Independent
Events
Grace Ellen
Barkey &
Needcompany

CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Erwin Jans
€ 20 / 28 / 35
Grace Ellen Barkey:
regie & choreografie
Rombout Willems: muzikale leiding &
arrangementen
Sung-Im Her, Jules Beckman, Jan
Lauwers, Sarah Lutz, Yonier Camilo
Mejia, Simon Lenski, Maarten Seghers,
Elke Janssens, George van Dam,
Rombout Willems en dansers van het
Koninklijk Conservatorium Antwerpen:
performance
Lieve Meeussen: kostuums
Lot Lemm: assistentie kostuums
Elke Janssens: dramaturgie
Sung-Im Her: assistentie choreografie
Ken Hioco: lichtontwerp &
technisch directeur
Pierrick Drochmans: geluid
Tijs Michiels: assistentie
technisch directeur
Marjolein Demey: productieleiding
productie: Needcompany
coproductie: Concertgebouw Brugge

nl

Pophelden stuwen een feest vol vrolijke zinloosheid en humor
Hoe plan je toeval? In Probabilities of Independent Events stelt Grace
Ellen Barkey absurde en eigenzinnige levensvragen over de (on)
waarschijnlijkheid der dingen. Barkeys producties situeren zich op het
grensvlak tussen beeldende kunst, dans en performance. Telkens krijgt
de dramaturgie van de muziek een centrale rol. Het Needcompanyorkest en veertien dansers uit het tweede jaar van de dansopleiding
aan het Conservatorium van Antwerpen ontmoeten elkaar in songs
van Zappa, Queen en andere muziekiconen.
fr

Des stars de la pop invitent à une fête joyeusement absurde et drôle
Comment prévoir le hasard ? Dans Probabilities of Independent Events,
Grace Ellen Barkey aborde des questions existentielles absurdes et
déjantées sur l’(im)probabilité des choses. Les productions de Barkey
se situent à la frontière entre arts plastiques, danse et performance.
La dramaturgie de la musique y joue toujours un rôle prépondérant.
L’orchestre de Needcompany et quatorze danseurs de deuxième année
du Conservatoire d’Anvers se rencontrent sur des chansons de Zappa,
Queen et d’autres grands noms de la musique.
en

Pop icons make a party out of merry pointlessness and humour
How do you plan for chance? In Probabilities of Independent Events,
Grace Ellen Barkey asks absurd and quirky questions about the (im)
probability of things. Barkey’s productions inhabit the area where visual
art, dance and performance come together. Musical dramaturgy always
plays a central role. The Needcompany orchestra and fourteen dancers
from the second year of dance training at Antwerp Conservatory unite
in songs by Zappa, Queen and other musical icons.

tax Shelter financiering: uFund nv
in samenwerking met het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen – AP
Hogeschool, gerealiseerd met de steun
van de Tax Shelter, maatregel van
de Belgische Federale Overheid en

‘Grace Ellen Barkey heeft een gave. En ze weet hoe ze
die moet gebruiken om tot kleurrijke voorstellingen te komen
die het van hun verbeeldingskracht moeten hebben.’
— De Standaard

de Vlaamse overheid
met dank aan Nienke Reehorst

DANS MET LIVEMUZIEK

© Grace Ellen Barkey

WERELDPREMIÈRE
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do / jeu / thu

05.12.2019 —

KAMERMUZIEKZAAL

x

zo / dim / sun

doorlopend van 18.00 – 20.00

08.12.2019

€ 12

Unsustainables,
Bruges /
Alignigung
William
Forsythe

— Unsustainables, Bruges
William Forsythe: choreografie & concept
Cyril Baldy: performance
— Alignigung
William Forsythe, Rauf ‘Rubberlegz’
Yasit & Riley Watts: concept
Rauf ‘Rubberlegz’ Yasit & Riley Watts:
performance
naar de film Alignigung van William
Forsythe voor Opéra national de Paris
(2016)

TWEE CHOREOGRAFISCHE
VOORSTELLEN
WERELDPREMIÈRE

nl

Een icoon van de hedendaagse dans creëert exclusief voor
de Kamermuziekzaal
William Forsythe geldt als een icoon van de Europese hedendaagse
dans en werd wereldberoemd met het Ballet Frankfurt en The Forsythe
Company. Speciaal voor December Dance creëert hij, samen met drie
oude metgezellen, exclusief voor de Kamermuziekzaal twee korte werk
en. Forsythe staat erom bekend structuren uit het klassieke ballet in
nieuwe, hedendaagse vormen te gieten. De toeschouwer wordt uitgeno
digd om van heel dichtbij te kijken, bijna zoals in een museum, en zo
verrassende en nieuwe bewegingspatronen te ontdekken achter wat
duidelijk zichtbaar is.
fr

Une icône de la danse contemporaine réalise une création
exclusive pour la Salle de musique de chambre
Considéré comme une icône de la danse contemporaine européenne,
William Forsythe a connu la célébrité à l’échelle internationale grâce
au Ballet de Francfort et à la Forsythe Company. Avec trois compagnons
de longue date, il crée en exclusivité pour December Dance deux courtes
pièces spécialement destinées à la Salle de musique de chambre. William
Forsythe est connu pour son intégration de structures issues du ballet
classique dans de nouvelles formes contemporaines. Le spectateur
est invité à assister au spectacle de très près, presque comme au musée,
et à découvrir ainsi des types de mouvements surprenants et nouveaux
au-delà la partie visible de la danse.
en

Contemporary dance icon creates two works exclusively for
the Chamber Music Hall
Icon of contemporary dance William Forsythe became world famous
with Ballet Frankfurt and The Forsythe Company. Especially for
December Dance, he and three former associates have created two short
works, exclusively for our Chamber Music Hall. Forsythe is known for
casting the structures of classical ballet into new, contemporary forms.
The audience are invited to watch very closely—almost as if they were
in a museum—and to discover new and surprising movement patterns
behind what is immediately visible.

‘Ik heb van mijn samenwerking met Forsythe
een vrijheid in denken geërfd. Je moet open blijven.’
— Jan Lauwers
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do / jeu / thu

05.12.2019 —

POORTERSLOGE x 13.00 – 18.00

zo / dim / sun

(dagelijks, behalve op maandag en

26.01.2020

op 24, 25, 31 dec en 1 jan)

Groetjes uit
Molenbeek

Gratis met een ticket binnen

Needcompany &
William
Forsythe

Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey,

December Dance

Maarten Seghers, OHNO
COOPERATION & William Forsythe:
beeldende kunst

BEELDENDE KUNST

nl

Groepstentoonstelling tijdens December Dance
Groetjes uit Molenbeek geeft een inkijk in het beeldend werk van
de curatoren van December Dance. De groepstentoonstelling verza
melt een selectie recente schilderijen, installaties, klanken en video’s
van Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey, Maarten Seghers en OHNO
COOPERATION, een splintergroep binnen Needcompany die geen blad
voor de mond neemt. Op vraag van de curatoren doet special guest
William Forsythe een unieke interventie in het meest opmerkelijke
gebouw op het Jan van Eyckplein: de Poortersloge.
fr

Exposition de groupe au cours de December Dance
Bons baisers de Molenbeek (Groetjes uit Molenbeek) donne un aperçu
du travail visuel des curateurs du festival December Dance. L’exposi
tion rassemble une sélection de peintures, installations, sons et vidéos
récents de Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey, Maarten Seghers et OHNO
COOPERATION, un sous-groupe au sein de Needcompany réputé pour
ne pas mâcher ses mots. À la demande des curateurs, l’invité spécial
William Forsythe réalisera une intervention unique dans le bâtiment
le plus exceptionnel de la Place Jan van Eyck, la Poortersloge.
en

© Jean-Pierre Stoop

Group exhibition during December Dance
Greetings from Molenbeek gives us an insight into the visual work of
the December Dance curators. This group exhibition brings together
a selection of recent paintings, installations, sounds and videos by
Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey, Maarten Seghers and the OHNO
COOPERATION, a Needcompany splinter group that isn’t shy when
it comes to speaking out. At the request of the curators, special guest
William Forsythe will provide a unique intervention in the Poortersloge
(Burgher’s Lodge), the most remarkable building on the Jan van Eyckplein.
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vr / ven / fri

06.12.2019

Dance(R) — Tunisia
Mohamed Toukabri /
Ballet de l’Opéra
de Tunis

nl

KONINKLIJKE
STADSSCHOUWBURG 20.00
x

19.15 Inleiding door Pieter T’Jonck
€ 12 / 18 / 21
Mohamed Toukabri: choreografie,
concept & kostuumontwerp
Ballet de l’Opéra de Tunis (Rania
Barhoumi, Hichem Chebli, Nour
Mzougui, Bedis Hached, Wael
Merghni, Wafe Thebti, Ilys Triki,
Emna Mouelhi): dans
Diane Fourdrignier: dramaturgie
Gwen Laroche: licht
productie: Théatre de l’Opéra
(Cité de la Culture Tunis)

DANS
BELGISCHE PREMIÈRE

Terug naar het begin: dans als autobiografie
Zijn autobiografische solo The Upside Down Man bewoog tussen
heden en verleden, tussen landen en tradities. Voor Dance(R) – Tunisia
bewandelde choreograaf Mohamed Toukabri zijn parcours – na meer
dan 10 jaar in Brussel – in tegenovergestelde richting en keert hij terug
naar zijn geboortegrond Tunesië. Samen met acht jonge dansers van
het Ballet de l’Opéra de Tunis bevraagt Toukabri de positie en rol van
een danser in de samenleving. De soundtrack voor deze trip komt uit
de persoonlijke playlists van de dansers.
fr

Retour aux origines : la danse comme autobiographie
Son solo autobiographique The Upside Down Man naviguait entre
présent et passé, entre pays et traditions. Pour Dance(R) – Tunisia,
le chorégraphe Mohamed Toukabri refait le parcours en sens inverse
– après avoir passé plus de 10 ans à Bruxelles – pour retourner à sa
terre natale, la Tunisie. Avec huit jeunes danseurs du Ballet de l’Opéra
de Tunis, Mohamed Toukabri interroge la place et le rôle du danseur
dans la société. La bande-son de ce périple est composée à partir de
la playlist personnelle des danseurs.
en

Back to the beginning: dance as autobiography
Choreographer Mohamed Toukabri’s autobiographical solo The Upside
Down Man moved between the present and the past, between countries
and traditions. For his Dance(R) – Tunisia—after more than 10 years in
Brussels—he follows his life path in the opposite direction and returns
to his native Tunisia. Together with eight young dancers from the Ballet
de l’Opéra de Tunis, Toukabri questions the dancer’s position and role
in society. The soundtrack for this trip comes from the dancers’ personal
playlist.

‘Toukabri is een ontwapenend performer die zijn hart op tafel legt.’
— De Standaard
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za / sam / sat

07.12.2019 &
zo / dim / sun

KAAP | DE WERF x 17.00
€ 8 (geen korting)

08.12.2019

Nutcrusher
Sung–Im Her

Sung-Im Her: choreografie & concept
Sung-Im Her, Yen Ching Lin, Martha
Pasapokoulou: dans
Philip Stanier: dramaturgie
Moi Tran: kostuumontwerp
Jamie Hamilton: muziek
Petricia Rolan Polo: lichtontwerp

DANS

nl

Van #MeToo en #TimesUp naar postgender dans
Vrouw, performer, Aziatische en migrant. In Nutcrusher belandt
Sung-Im Her vanuit haar persoonlijke observaties tussen trending
topics. #MeToo en #TimesUp begonnen in het Westen en waaierden
uit over de rest van de wereld. De impact in Im Hers geboorteland
Zuid-Korea was groot. Ze plaatst vraagtekens bij de objectificatie van
de vrouw. Via aanhoudende techno en repetitieve gestes bewegen de
vrouwelijke dansers zich voort richting een gendervrij universum.
fr

De #MeToo et #TimesUp à la danse post-genre
Femme, performeuse, asiatique et migrante. Dans Nutcrusher,
Sung-Im Her part de ses observations personnelles pour aboutir à des
sujets tendance. Les mouvements #MeToo et #TimesUp ont commencé
en Occident pour se propager ensuite dans le reste du monde. L’impact
en Corée du Sud, pays natal de la chorégraphe, a été considérable.
Sung-Im Her suscite le questionnement quant à l’objectification de la
femme. Sur une musique techno continue et par des gestes répétitifs,
les danseuses évoluent vers un univers asexué.
en

From #MeToo and #TimesUp to postgender dance
Woman, performer, Asian, migrant ... In Nutcrusher, Sung-Im Her’s
personal observations land her squarely among the trending topics.
#MeToo and #TimesUp started in the West and fanned out all over
the world. The impact in South Korea, Sung-Im Her’s home country,
was considerable. She questions the objectification of women. Through
persistent techno and repetitive gestures, she and her female dancers
move towards a genderless universe.

© Sang Hoon Ok

‘Wat vandaag gebeurt in de wereld motiveert haar om nog
dieper, verder te gaan.’
— Jan Lauwers over Sung-Im Her
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za / sam / sat

07.12.2019 &

BIEKORF THEATERZAAL x 20.00

zo / dim / sun

(07.12)

08.12.2019

& BIEKORF THEATERZAAL x 18.00

Yoga for Theatres

(08.12)

MaisonDahlBonnema

€ 8 (geen korting)
MaisonDahlBonnema: concept
Anna Sophia Bonnema: tekst
Hans Petter Melø Dahl: muziek
Anna Sohia Bonnema, Hans Petter
Melø Dahl, Joana Preiss,
Elke Van Campenhout: performance
Elke Van Campenhout: yogaturgie
Elisabeth C. Gmeiner: productie
productie: MaisonDahlBonnema
coproductie: Needcompany,
Nationaltheatret (Oslo),
BIT Teatergarasjen (Bergen)
met de steun van Norsk Kulturråd /
Arts Council Norway en the ImPulsTanz
Residency Programme
MUZIEKTHEATER

nl

De wereld heruitgevonden in een magisch ritueel
In het spoor van het ecologische gedachtegoed beschouwen deze
kunstenaars het als hun taak om magie in de wereld terug te vinden,
met gedichten, verhalen, beweging en ritme. Geblinddoekt graven zij
diep in het alledaagse, op zoek naar de talloze lijnen die samenkomen
in de meest banale gebeurtenissen. Een bijna archeologische manier
van werken – sexy en langzaam, diep en wijd – om ons ontvankelijk
te maken voor het onverwachte.
fr

Le monde réinventé dans un rituel magique
Dans le sillon de la pensée écologique, ces artistes estiment qu’il est de
leur devoir de réintroduire la magie dans le monde, par les poèmes, les
histoires, le mouvement et le rythme. Les yeux bandés, ils plongent au
plus profond du quotidien, à la recherche des innombrables lignes qui
se croisent lors des événements les plus banals. Une démarche presque
archéologique – sexy et lente, profonde et ample – qui tend à nous
rendre réceptifs à l’inattendu.
en

The world reinvented in a magic ritual
Inspired by ecological ideas, these artists see it as their duty to re
discover the magic in the world, with poems, stories, movement and
rhythm. Blindfolded, they delve deeply into the everyday, in search of
the myriad lines that converge in even the most banal of events. An
almost archaeological way of working—sexy, slow, deep and wide—
to open our minds to the unexpected.

BELGISCHE PREMIÈRE

‘Ze raken iets aan wat anderen niet kunnen aanraken.
Het ontroert me. Hun werk is soms ondraaglijk.
Er ontploft iets. Fantastisch.’
— Jan Lauwers over MaisonDahlBonnema
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zo / dim / sun

08.12.2019

Traces
Ultima Vez /
Wim Vandekeybus

CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Tim Taveirne
€ 22 / 32 / 41
Wim Vandekeybus: regie & choreografie
Alexandros Anastasiadis, Borna
Babić, Maureen Bator, Davide Belotti,
Pieter Desmet, Maria Kolegova, Kit
King, Anna Karenina Lambrechts,
Magdalena Oettl, Mufutau Yusuf:
creatie & performance
Marc Ribot, Trixie Whitley, Shahzad
Ismaily, Ben Perowsky & Daniel
Mintseris: livemuziek
German Jauregui, Flavio D’Andrea
& Iñaki Azpillaga: bewegingsassistenten
Wim Vandekeybus: storyline
Erwin Jans: dramaturgie
Isabelle Lhoas: kostuumontwerp
Isabelle De Cannière: assistentie
kostuumontwerp
Wim Vandekeybus & Tom de With:
scenografie
Tom de With: stagemanagement
Bram Moriau: geluidstechniek
Wim Vandekeybus & Francis Gahide:
lichtontwerp
Helmut Van den Meersschaut:
licht op tour

nl

Vlaamse danspionier herontdekt de rauwe kracht van
zijn danstaal
Hoeveel dier leeft er nog in de mens? Traces is een zoektocht naar
de sporen van de natuur die het lichaam is vergeten. Wim Vandekeybus
keert terug naar de instinctieve reactie, het nu-moment, de imaginaire
catastrofe en de onmiddellijke energie die de hartslag vormden van zijn
eerste voorstellingen. Een herontdekking van een kwetsbare vitaliteit in
een wereld van technologische en ecologische dreiging. Met zijn nieuwste
voorstelling Traces volgt Wim Vandekeybus zijn vroegere sporen …
fr

Le pionnier flamand de la danse redécouvre la puissance
brute de son langage corporel
Que reste-t-il de la part animale de l’homme ? Traces est une quête
des marques de la nature oubliées par le corps. Wim Vandekeybus re
vient à la réaction instinctive, l’instant présent, la catastrophe imagi
naire, l’énergie immédiate qui ont constitué la pulsation de ses premiers
spectacles. Une redécouverte d’une vitalité vulnérable dans un monde
dominé par la menace technologique et écologique. Avec son nouveau
spectacle Traces, Wim Vandekeybus revient sur ses propres traces …
en

Flemish dance pioneer rediscovers the raw power of his
dance language
How much of the animal is still alive in humans? Traces is a hunt
for remnants of nature that the body has forgotten. Vandekeybus
goes back to instinctive reaction, the now moment, the imaginary
catastrophe, the burst of energy that was the heartbeat of his early
performances. It is a rediscovery of a vulnerable vitality, in a world
brimming with technological and ecological threat. With his latest
performance Traces, Wim Vandekeybus is following his own traces …

Jan Maillard: uitvoering kostuums beren
Patrick [Bob] Vantricht:
bühne-schilderingen
productie: Ultima Vez
coproductie: Concertgebouw Brugge,

‘Vandekeybus is een verhalenverteller, met een voor
liefde voor alles wat ongrijpbaar is, het onderbewuste,
het intuïtieve, het paradoxale.’
— De Morgen

Europalia Romania, KVS Brussel &
La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq

GEDANST CONCERT

© Wim Vandekeybus

WERELDPREMIÈRE
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ma / lun / mon

09.12.2019

CUTLASS SPRING
Dana Michel

MAGDALENAZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Tim Taveirne
€ 16
Dana Michel: creatie & performance
Ellen Furey, Peter James, Mathieu
Léger, Roscoe Michel, Yoan Sorin,
Alanna Stuart: artistiek advies
David Drury: geluidsconsulent
Karine Gauthier: lichtontwerp
Caroline Nadeau & Karine Gauthier:
technische leiding
coproductie: Arsenic (Lausanne),
Bastard Festival (Trondheim), Black Box
Teater (Oslo), Centre Chorégraphique
National d’Orléans, National Arts Center
(Ottawa), Festival TransAmériques

nl

Performer legt haar seksuele identiteit bloot
‘I’ve always been obsessed with … sex stuff.’ Dana Michel graaft naar
haar intiemste jeugdherinneringen en gebruikt daarbij haar lichaam
als archeologische site. Na passages in broeierige Berlijnse clubs en
zinderende Jamaicaanse dance halls ontleedt Michel haar culturele roots
op seksueel vlak. Met ongewone verbeeldingskracht, humor en bravoure
neemt zij haar identiteit onder de loep. Die buitenstaandersblik werd
in 2017 beloond met een Zilveren Leeuw op de Biënnale van Venetië.
fr

Une performeuse révèle son identité sexuelle
« I’ve always been obsessed with … sex stuff. » Dana Michel fouille dans
ses souvenirs de jeunesse les plus intimes, utilisant son corps comme un
site archéologique. Après un détour dans la moiteur des clubs berlinois
et le tumulte des dancings jamaïcains, Dana dissèque ses racines cul
turelles sur le plan sexuel. Avec une imagination, un humour et une
assurance très particuliers, elle examine à la loupe son identité. Cette
capacité à poser sur elle-même un regard extérieur lui a valu en 2017
le Lion d’Argent à la Biennale de Venise.

(Montreal), Julidans (Amsterdam),
Kunstenfestivaldesarts (Brussel),
Montpellier Danse, Moving in
November (Helsinki)

PERFORMANCE

en

Performer reveals her sexual identity
‘I’ve always been obsessed with … sex stuff.’ Using her body as an
archaeological site, Dana Michel digs for her most intimate childhood
memories. After spells in sultry Berlin clubs and sizzling Jamaican dance
halls, Michel analyses her cultural roots at a sexual level, examining
her identity with uncommon imagination, humour and daring. In 2017
that outsider’s gaze was awarded a Silver Lion at the Venice Biennale.

© Jocelyn Michel

‘Het heeft iets betoverends, magisch. (…) Maar dit is een
beleving die vuurwerk in hart en hersenen teweegbrengt.’
— Maarten Seghers over Dana Michels CUTLASS SPRING
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di / mar / tue

10.12.2019

BIEKORF THEATERZAAL x 20.00

Ghost Writer &
The Broken
Hand Break

Miet Warlop: concept & regie

Miet Warlop

€ 16

Pieter De Meester, Wietse Tanghe,
Joppe Tanghe, Miet Warlop &
Midas Heuvinck: muziek & performance
Raimundas Malasauskas, Miet Warlop,
Pieter De Meester: tekst
Seppe Cosyns: productiemanager
Bart Van Hoydonck: geluidsingenieur
Henri Emmanuel Doublier: lichtontwerp
Karolien Nuyttens: kostuumontwerp
productie: Miet Warlop / Irene Wool vzw
& NTGent
coproductie: Kunstencentrum Vooruit
(Gent), HAU Hebbel am Ufer (Berlijn)

DANS

nl

Een betoverend ritueel voor het nu
Zonder remmingen bewegen ze voort. Luisterend naar de zwaartekracht
tollen drie dansers rond hun as. Doorheen die wervelingen vloeit een
woordenstroom van Warlop en ghostwriter Malasauskas, begeleid door
kolkende muziek. Uit de draaikolk ontsnappen vragen over het nu. In
het oog van de maalstroom staan we stil bij de kern. Zoekend naar het
middelpunt bevraagt Miet Warlop het momentum. Daarbij creëert ze
een duizelingwekkend ritueel van ongekende intensiteit en lichtheid,
een unieke belevenis!
fr

Un fascinant rituel pour l’instant présent
Sans aucune inhibition, ils se meuvent. N’écoutant que la gravité,
trois danseurs tournent sur leur axe, encore et encore. Au milieu de
ces tourbillons coule un flot de paroles de Miet Warlop et de l’écrivain
fantôme Malasauskas, accompagné par une musique déchaînée. Du
tourbillon s’échappent des questions sur l’instant présent. Dans l’œil
du maelström, on médite sur le noyau. À la recherche du centre, Miet
Warlop questionne le moment. Elle crée ainsi un rituel vertigineux
d’une intensité et d’une légèreté inouïes, une expérience unique!
en

An enchanting ritual for the now
Moving without inhibition, obeying the pull of gravity, three dancers
spin on their axis. A stream of words from Warlop and ghostwriter
Malasauskas flows through those whirls, accompanied by swirling
music. Questions about the now escape from that whirlpool. In the eye
of the maelstrom, we focus on its core. Searching for the centre, Miet
Warlop questions the momentum and in doing so creates a dazzling
ritual of unprecedented intensity and lightness. A unique experience!

© Reinout Hiel

‘Soms zie je een voorstelling die je eraan herinnert wat je in
zoveel andere voorstellingen mist. Ghost Writer & The Broken
Hand Break van kunstenaar Miet Warlop is er zo eentje.’
— Theaterkrant.nl
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wo / mer / wed

11.12.2019

Concert by
a Band Facing
the Wrong Way
Maarten Seghers &
Needcompany

MAGDALENAZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Erwin Jans
€ 16
Maarten Seghers: regie, compositie,
performance & installatie
Nicolas Field, Rombout Willems:
performance
Morgane Benyamina: assistentie regie
Pierrick Drochmans: geluidsontwerp
Ken Hioco: lichtontwerp
Marjolein Demey: productieleiding
productie: Needcompany
coproductie: L’Auditori & Festival Grec
de Barcelona, Malta Festival (Poznań)
Tax Shelter financiering: Casa Kafka
Pictures empowered by Belfius - Isabelle
Molhant, Valerie Daems, Christel Simons
gerealiseerd met de steun van de Tax
Shelter maatregel van de Belgische
Federale Overheid en de Vlaamse
overheid

© M. Zakrzewski

MUZIEKTHEATER

nl

Tegendraadse mannen in een bezwerende muzikale performance
Tijdens dit concert raast een bende westerse kunstenaars onophoudelijk
rechtdoor. Deze barstende broeihaard van grenzeloze inspanning resul
teert in een uitbundig optimisme dat alle richting kwijt is. De inzet is
ongelimiteerd, maar in de foute richting. Concert by a Band Facing
the Wrong Way is een performance over moeite: de weerkaatsing ervan
wordt de tragedie op zich.
fr

Des hommes rebelles dans une performance musicale hypnotisante
Pendant ce concert, une bande d’artistes occidentaux s’obstine à foncer
tout droit. Ce foyer explosif d’efforts sans limites génère un optimisme
exalté et complètement déboussolé. L’enthousiasme est illimité, mais
pointe dans la mauvaise direction. Concert by a Band Facing the Wrong
Way est une performance sur l’effort, dont la réverbération devient la
tragédie en soi.
en

Contrary men in a fascinating musical performance
During this concert, a group of Western artists race endlessly onward.
Their performance is bursting with boundless effort. This generates
exuberant optimism, but it’s optimism that has lost its sense of direction.
Their efforts know no bounds, but they are heading in the wrong direction.
Concert by a Band Facing the Wrong Way is a performance about mis
guided effort that leads nowhere: its reverberations become tragic.

‘Once again, fascinating.’
— NAU NAU Arts Magazine
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do / jeu / thu

12.12.2019

Näss (People)
Fouad Boussouf /
Massala Dance
Company

CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Pieter T’Jonck
€ 20 / 28 / 35
Fouad Boussouf: choreografie
Bruno Domingues Torres: assistentie
choreografie
Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu
Bord, Yanice Djae, Loïc Elice,
Justin Gouin, Nicolas Grosclaude:
performance
Fabrice Sarcy: lichtontwerp
Camille Vallat: kostuumontwerp &
scenografie
Roman Bastion: muziek
Charlotte Audureau: fotografie
Floriane Pinard: video

DANS

BELGISCHE PREMIÈRE

nl

Een ode aan de revolutie wekt de doden tot leven
Op de grens van het heilige en wereldlijke, ingeklemd tussen moderni
teit en voorouderlijke rituelen, klinkt een voortdurende puls. Dit ritme
neemt bezit van ieder die zich daar ophoudt. In Näss (People) vergroei
en zeven dansers tot één lichaam. Traditionele dansen uit Marokko zoals
Taskiwine en Reggada smelten samen met urban dance. Zo ontleedt
Fouad Boussouf de wortels van een nieuwe vorm van hiphop die stevig
verankerd is binnen de Noord-Afrikaanse traditie.
fr

Une ode à la révolution ramène les morts à la vie
À la frontière entre sacré et profane, bloquée entre modernité et rituels
ancestraux, résonne une pulsation permanente. Ce rythme prend
possession de quiconque s’y arrête. Dans Näss (People), sept dans
eurs fusionnent pour ne plus former qu’un seul corps. Des danses
traditionnelles du Maroc comme la Taskiwine et la Reggada se con
juguent à la danse urbaine. Fouad Boussouf examine les racines d’une
nouvelle forme de hip-hop fortement ancrée dans la tradition nordafricaine.
en

An ode to the revolution brings the dead back to life
Where the sacred meets the profane, sandwiched between modernity and
ancestral ritual, a continuous pulse resounds. This rhythm takes possession
of everyone who stays there. In Näss (People), seven dancers fuse into a
single body. Traditional Moroccan dances, such as the Taskiwine and the
Reggada, merge with urban dance. Fouad Boussouf thus reveals the roots
of a new form of hip-hop, roots that are firmly anchored in North African
tradition.

‘Chez Fouad, la danse est un remède contre le désespoir.
Une source où puiser l’énergie est nécessaire à la résolution
des conflits.’
— Le courrier de l’Atlas
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vr / ven / fri

13.12.2019

Guintche
Marlene Monteiro
Freitas

nl

KONINKLIJKE
STADSSCHOUWBURG 20.00
x

19.15 Inleiding door Tim Taveirne
€ 12 / 18 / 21
Marlene Monteiro Freitas:
choreografie & dans
Cookie & Simon Lacouture: compositie
Johannes Krieger, ‘Rotcha Scribida’
de Amandio Cabral, Cookie, Otomo
Yoshihide, Anatol Waschke: muziek
Yannick Fouassier: lichtontwerp
Marlene Monteiro Freitas & Catarina
Varatojo: kostuumontwerp
P.OR.K: productie
Key Performance: distributie
met de steun van Re.Al (Lissabon),
Forum Dança (Lissabon),
Bomba Suicida (Lissabon)

DANS

Hoe iemand anders worden terwijl je jezelf blijft?
‘Ik maakte ooit een tekening van een persoon, als herinnering aan een
concert. Die schets noemde ik Guintche. Ze groeide, claimde het leven
en haar autonomie, ze rebelleerde.’ Marlene Monteiro Freitas ontleende
de naam Guintche aan de creooltaal van Kaapverdië. Het is de naam
van een vogel, de naam van een prostituee, maar evenzeer is het een
houding, de attitude van iemand die van de ene uitdaging naar de an
dere hopt, zonder rode draad of visie. De structuur van het stuk beukt
tegen alle intuïtie in en Guintche verwordt tot een wassen sculptuur: ze
smelt, stolt, stokt, struikelt. En toch blijft ze in wezen dezelfde, gemaakt
uit steeds diezelfde was.
fr

Comment devenir quelqu’un d’autre en restant soi-même ?
‘J’ai un jour dessiné un personnage, souvenir d’un concert. J’ai appelé ce
croquis Guintche. Il a grandi, il a pris vie, son autonomie, il s’est rebellé.’
Marlene Monteiro Freitas a emprunté le nom Guintche au créole du
Cap Vert. Il désigne un oiseau, une prostituée, mais aussi une attitude,
celle de quelqu’un qui passe d’un défi à l’autre sans logique ni vision.
La structure de la pièce déjoue toute intuition et fait de Guintche une
sculpture de cire : elle fond, se fige, casse, trébuche. Et pourtant, elle
reste en essence la même, faite toujours de la même cire.
en

How to become someone else while remaining yourself?
‘I once drew a person, as a memento of a concert. This sketch I called
Guintche. It grew, acquired self-life and autonomy, it rebelled.’ Marlene
Monteiro Freitas derived the name Guintche from Cape Verdean creole.
It is the name of a bird, the name of a prostitute, but it may as well be
an attitude, that of someone hopping from one event to another, his
or her choices lacking any coherence. Through its counter-intuitive
structure, Guintche responds as a wax sculpture: it melts, it solidifies,
it brakes, changes form … And yet, it keeps the same nature, that is to
say, it remains the same wax.

© Laurent Paillier

‘Marlene Monteiro Freitas verovert de wereld stormender
hand met krachtige en scherpzinnige dansstukken. Haar werk
herken je aan het kluwen van invloeden, de weelderige ex
pressiviteit en de grenzeloze creativiteit. Als een mechanisch
ballet schieten haar voorstellingen non-stop emoties op je af,
soms grappig, soms beangstigend.’
— Kunstenfestivaldesarts

31

za / sam / sat

14.12.2019

Silence the Blood
United Cowboys

POORTERSLOGE x 15.00 – 18.00
€8
Maarten van der Put: regie,
concept & scenografie
Florencia Martina: co-creatie &
performance
productie: United Cowboys

nl

Een reeks performances rond de puurheid van het
naakte lichaam
Sinds 2009 bouwt Maarten van der Put aan zijn Nude Study Menu,
een serie op zichzelf staande performances die terugkeren naar de
essentie, naar de pure zeggingskracht van het lichaam: de mens in
al zijn naaktheid. Van der Put sluit zich aan bij een eeuwenlange in
spiratie voor kunstenaars: het vrouwenlichaam, en gebruikt daarnaast
een aantal theatrale trucs. Tijdens December Dance 19 toont United
Cowboys de solo Silence the Blood voor danseres Florencia Martina.
fr

PERFORMANCE

Une série de performances autour de la pureté du corps nu
Depuis 2009, Maarten van der Put développe son Nude Study Menu,
une série de performances autonomes revenant à l’essence, à la seule
force d’expression du corps : l’homme dans toute sa nudité. Maarten
Van der Put rejoint ainsi une source d’inspiration ancestrale des artis
tes, le corps féminin, en utilisant par ailleurs quelques subterfuges
théâtraux. Lors de December Dance 19, United Cowboys présente le
solo Silence the Blood pour la danseuse Florencia Martina.
en

A series of performances about the purity of the naked body
Since 2009, Maarten van der Put has been compiling his Nude Study
Menu, a series of stand-alone performances that revert to the essence,
the pure expressiveness of the human body: mankind in all of its
nakedness. Van der Put draws from a centuries-old source of artistic
inspiration: the female body. He also employs a number of theatrical
tricks. During December Dance 19, United Cowboys bring us the solo
work Silence the Blood, with dancer Florencia Martina.

‘Elementen en disciplines die door elkaar lopen, rauwheid,
niet te flauw met conventies en steeds zoeken naar nieuwe
wegen; dat typeert het werk van United Cowboys.’
— Eindhoven Dagblad

33

za / sam / sat

14.12.2019

Al het goede
Jan Lauwers &
Needcompany

CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Erwin Jans
€ 22 / 32 / 41
Jan Lauwers: tekst, regie & set
Maarten Seghers: muziek
Lot Lemm: kostuumontwerp
Grace Ellen Barkey, Romy Louise
Lauwers, Victor Lauwers, Jan Lauwers,
Sarah Lutz, Benoit Gob, Elik Niv,
Yonier Camilo Mejia, Jules Beckman,
Simon Lenski, Maarten Seghers &
Elke Janssens: performance
Elke Janssens: dramaturgie
Ken Hioco & Jan Lauwers: lichtontwerp
Ditten Lerooij: geluid
Marjolein Demey: productieleiding
Ken Hioco: technisch directeur & decor
Lot Lemm & Benoit Gob: maskers
Tijs Michiels: assistent technisch
directeur
Nina Lopez Le Galliard: assistentie
podium
Saul Mombaerts, Bram Geldhof,
Dries D’Hondt, Jannes Dierynck:
tourtechniek
Lieve Meeussen: assistentie
kostuumontwerp
Marion Thomasson: stagiaire
kostuumontwerp
Lisaboa Houbrechts: stage P.U.L.S.

nl

Een verhaal van liefde en hoop in tijden van haat en onbegrip
Regisseur Jan Lauwers ontmoette de Israëlische oorlogsveteraan
Elik Niv en voerde lange gesprekken over zijn militaire acties en zijn
latere ontwikkeling als danser in het veilige wereldje van de kunsten.
Tijdens deze conversaties ontploften de bommen in de luchthaven
van Zaventem. Al het goede is een fictief zelfportret doorvlochten met
autobiografische elementen: het leven van Niv enerzijds en Lauwers’
leven met Grace Ellen Barkey en hun kinderen in hun huis, een oude
bakkerij en werkplaats, in het vermaledijde Molenbeek anderzijds.
fr

Une histoire d’amour et d’espoir en des temps de haine
et d’incompréhension
Le metteur en scène Jan Lauwers a rencontré le vétéran de guerre
israélien Elik Niv, avec lequel il a eu de longues conversations au
sujet des actions militaires de ce dernier, puis de sa reconversion en
tant que danseur dans un milieu artistique rassurant. Tandis qu’ils
discutaient, des bombes explosaient à l’aéroport de Zaventem. Tout le
bien est un autoportrait fictif combiné à des éléments autobiographiques
avec d’une part la vie de Niv, et d’autre part celle de Lauwers avec
Grace Ellen Barkey et leurs enfants dans leur maison, une ancienne
boulangerie avec atelier situé dans la commune maudite de Molenbeek.
en

A story of love and hope in times of hate and incomprehension
Director Jan Lauwers met Israeli war veteran Elik Niv and talked to
him at length about his military activities and his later development
as a dancer in the safe world of the arts. During their conversations,
Zaventem airport was attacked by two suicide bombers. All the good
is a fictional self-portrait, interwoven with autobiographical elements,
drawn on the one hand from the life of Elik Niv and on the other from
Lauwers’ life with Grace Ellen Barkey and their children in their home:
an old bakery and workshop in the much-maligned Molenbeek.

Helen McNamara: taalcoach Engels
Anny Czupper: taalcoach Frans
Gregory Ball: Engelse vertaling
Anne Vanderschueren: Franse vertaling
Rosi Wiegmann: Duitse vertaling
productie: Needcompany

‘Jan Lauwers heeft geen schrik van provocatie.
Al het goede is een rijke theatrale ervaring die
je aan het denken zet over de grote thema’s van
kunst en leven.’
— Kulturwelt

coproductie: Croatian National Theatre
Ivan pl. Zajc Rijeka 2020 European

copresentatie: Zürcher Theater

Capital of Culture, Ruhrtriennale, Festival

Spektakel, Teatro Central (Sevilla),

Reims Scènes d’Europe, Concertgebouw

Kaaitheater (Brussel), Toneelhuis

Brugge, La Colline (Parijs)

(Antwerpen), Malta Festival (Poznań),
Festival Theaterformen Hannover /

© Maarten Vanden Abeele

Braunschweig
MUZIEKTHEATER

Tax Shelter financiering: uFund nv

BELGISCHE PREMIÈRE

gerealiseerd met de steun van
de Tax Shelter maatregel van
de Belgische Federale Overheid
en de Vlaamse overheid
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zo / dim / sun

15.12.2019

nl

KONINKLIJKE

Egged On
By Music

STADSSCHOUWBURG 15.00

Cinémaximiliaan

Saif Al-Qaissy (tabla), Walaa Saad

x

€ 8 (-26 jaar) / € 16 (volwassenen)

(ud & zang), Arezoo Alimomen (zang
& percussie), Ananta Roosens (viool
& trompet), Teuk Henri (twaalfsnarige
gitaar), Mostafa Taleb (kemancheh),
Hayder Abood (percussie), Juliette
Lacroix & Adrien Behbodi Sakha
(cello), Emma Heijink (piano), Shahriar
Sharifpoor (santur), Vera Cavallin (harp):
muzikale uitvoering
Met de kortfilm Egged On van Charley
Bowers

FILMCONCERT
FAMILIEVOORSTELLING

Filmconcert mondt uit in een sfeervol familiebanket
Muzikanten van verschillende muzikale tradities en klanken gaan in
dialoog met Egged On, een komische film van Charley Bowers uit 1926.
Het ensemble bestaat deels uit muzikanten afkomstig uit Afghanistan,
Iran, Irak en Syrië en deels uit West-Europese musici. Onder leiding
van componist Simon Ho en pianiste Emma Heijink ontstaat een
experimentele soundtrack. Pop, jazz en rock vermengen zich met
oriëntaalse ornamenten tot een grensverleggend muzikaal avontuur.
Gegarandeerd een leuke familie-uitstap! Na het optreden geniet je
samen met nieuwkomers, vrijwilligers en sympathisanten van de
Cinémaximiliaan-familie van een heerlijk oosters buffet.
fr

Un ciné-concert qui se termine en un agréable banquet
familial
Des musiciens de traditions et sonorités musicales différentes dialo
guent avec Egged On, un film comique de Charley Bowers tourné en
1926. L’ensemble est composé d’artistes originaires d’Afghanistan,
d’Iran, d’Irak et de Syrie, ainsi que de musiciens d’Europe de l’Est.
Sous la direction du compositeur Simon Ho et de la pianiste Emma
Heijink, ceux-ci font naître une bande son expérimentale. Pop, jazz
et rock se mêlent aux ornements orientaux pour créer une aventure
musicale révolutionnaire. Une formidable sortie en famille ! Après le
concert, vous pourrez partager un délicieux buffet oriental avec les
nouveaux arrivants, les bénévoles et les sympathisants de la famille
Cinémaximiliaan.
en

Film concert ends in a convivial family banquet
Musicians with a variety of sounds, from different musical traditions,
engage in a dialogue with Egged On, a 1926 silent-film comedy by
Charley Bowers. The ensemble consists of musicians from Afghanistan,
Iraq, Iran and Syria, playing together with Western European musi
cians. They perform an experimental soundtrack, created under the
direction of composer Simon Ho and pianist Emma Heijink: pop, jazz
and rock are interwoven with oriental ornamentation to create a ground
breaking musical adventure. And after the show, you can all enjoy a
delicious oriental buffet, together with newcomers, volunteers and Ciné
maximilian family sympathisers. Guaranteed to be a fun family outing!

‘West-Europese musici en muzikanten uit
Afghanistan, Iran, Irak en Syrië die samen muziek
spelen, het is een bijzonder gegeven en zorgt
dan ook voor een bijzonder geluid.’
— RandKrant
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vr / ven / fri

06.12.2019

STUDIO 1
Breng tijdens December Dance ook een bezoekje aan de reportagetafel
van Soundcast in de Inkomhal van het Concertgebouw. De jongeren
groep van het Concertgebouw verslaat het festival met interviews, foto’s,
gesprekken, illustraties, films, recensies …
Volg het allemaal live op Facebook, Instagram en op de Soundcast-blog
op concertgebouw.be

17.00 – 19.00
€ 12 (geen korting)
Voor dansers vanaf 16 jaar
met enige danservaring

nl

Maak kennis met de bewegingstaal van Wim Vandekeybus
Tijdens deze workshop ontdekken de deelnemers de uitdrukkings
vormen van Ultima Vez via improvisaties, contact- en partnerwerk.
Onder leiding van (ex-)Ultima Vez danser Rob Hayden leren amateurdansers (weliswaar met wat danservaring) de fysieke, energetische
danstaal aan waar Wim Vandekeybus zo bekend om staat.

tickets: concertgebouw.be

fr

Découvrez le langage corporel de Wim Vandekeybus
Lors de cet atelier, les participants ont l’occasion de découvrir les
formes d’expression d’Ultima Vez via des improvisations, un travail
sur le contact et un travail avec partenaire. Sous la direction de (l’ex-)
danseur d’Ultima Vez Rob Hayden, les danseurs amateurs (possédant
toutefois une expérience dans le domaine) apprennent le langage
physique et énergique qui constitue la marque de fabrique Wim
Vandekeybus.
en

Get to know Vandekeybus’s movement language
During this workshop, participants learn Ultima Vez’s modes of ex
pression via improvisation, contact and partner work. Led by (former)
Ultima Vez dancer Rob Hayden, amateur dancers (with a degree
of dance experience) learn the physical, energetic dance language
Wim Vandekeybus is so famous for.

Tamara Cubas (UY)
Mette Ingvartsen (DK/FR)
Christian Rizzo (FR)
Jefta Van Dinther (SE/NL)
Kat Válastur (GR/DE)
Nicole Beutler Projects (NL/DE)
Boris Charmatz (FR)
Olga de Soto (ES)
Cie XY & Rachid Ouramdane (FR)
Mallika Taneja (IN)
Julie Gouju (FR)
Cie Still Life (BE)
Marion Siéfert (FR)
Cuqui Jerez (ES)
Jorge Dutor & Guillem Mont de Palol (ES)
Soren Evinson (ES)
Lenio Kaklea (GR)
Alice Ripoll (BR)
Sonja Jokiniemi (FI)
Marcela Santander (CL/FR)
…

Olga de Soto : Mirage © Stanislav Dobák

SOUNDCAST VOLGT DECEMBER DANCE OP DE VOET

WORKSHOP DANS — ULTIMA VEZ

do

20.09.2019

Soul Chain / Sharon Eyal / Ensemble tanzmainz

Concertgebouw

vr

04.10.2019

ANΩNYMO / Tzeni Argyriou

Magdalenazaal

zo & zo

05 & 06.10.2019

INVITED / Seppe Beyens / Ultima Vez

Stadsschouwburg

vr

11.10.2019

Helsinki Philharmonic Orchestra & Tero Saarinen Company / Sibelius. Symfonie nr.5

Concertgebouw

do

17.10.2019

End of Worlds / Michiel Vandevelde

Stadsschouwburg

wo

23.10.2019

Inoah / Bruno Beltrão / Grupo de Rua

Concertgebouw

do

31.10.2019

KIND / Peeping Tom / Gabriela Carrizo & Franck Chartier

Magdalenazaal

do

07.11.2019

We are not going back / Mithgal Alzghair

Stadsschouwburg

Winterreise / Angelin Preljocaj / Ballet Preljocaj

Concertgebouw

wo

20.11.2019

wo
zo

04.12.2019 26.01.2020

Expo Groetjes uit Molenbeek / Needcompany & William Forsythe

Poortersloge

do

05.12.2019

Probabilities of Independent Events / Grace Ellen Barkey & Needcompany

Concertgebouw

do
zo

05.12.2019 08.12.2019

Unsustainable, Bruges / Alignigung / Willam Forsythe

Kamermuziekzaal

vr

06.12.2019

Dance(R) – Tunisia / Mohamed Toukabri / Ballet de l’Opéra de Tunis

Stadsschouwburg

vr

06.12.2019

Workshop dans / Ultima Vez

Concertgebouw

za & zo

07 & 08.12.2019

Nutcrusher / Sung–Im Her

KAAP | De Werf

za & zo

07 & 08.12.2019

Yoga for Theatres / MaisonDahlBonnema

Biekorf Theaterzaal

zo

08.12.2019

Traces / Ultima Vez & Wim Vandekeybus

Concertgebouw

ma

09.12.2019

CUTLASS SPRING / Dana Michel

Magdalenazaal

di

10.12.2019

Ghost Writer & The Broken Hand Break / Miet Warlop

Biekorf Theaterzaal

wo

11.12.2019

Concert by a Band Facing the Wrong Way / Maarten Seghers & Needcompany

Magdalenazaal

do

12.12.2019

Näss (People) / Fouad Boussouf / Massala Dance Company

Concertgebouw

vr

13.12.2019

Paraíso – colecção privada / Marlene Monteiro Freitas

Stadsschouwburg

za

14.12.2019

Silence the Blood / United Cowboys

Poortersloge

za

14.12.2019

Al het goede / Jan Lauwers & Needcompany

Concertgebouw

zo

15.12.2019

Egged On Music / Cinémaximiliaan

Stadsschouwburg

vr

10.01.2020

Outwitting the Devil / Akram Khan

Concertgebouw
Magdalenazaal

do

16.01.2020

Opus & Elvedon / Christos Papadopoulos

wo

29.01.2020

EVOL / ECCE

Concertgebouw

vr

31.01.2020

SPRING / Gandini Juggling & Alexander Whitley

Stadsschouwburg

di

11.02.2020

Every Direction Is North / Ballet Moskva & Dame de Pic / Cie Karine Ponties

Magdalenazaal

wo

26.02.2020

Hyphen / Charlotte Vanden Eynde & Nicolas Rombouts (in het kader van (B)its of dance)

Concertgebouw

vr

28.02.2020

Neuer neuer neuer Tanz / Michiel Vandevelde (in het kader van (B)its of dance)

Magdalenazaal

di

10.03.2020

Tender Men / Koen de Preter

Magdalenazaal

do

26.03.2020

Moving Ballads / Femke Gyselinck

Stadsschouwburg

di

31.03.2020

Kirina / Serge Aimé Coulibaly, Rokia Traoré & Faso Danse Théâtre

Concertgebouw

do

23.04.2020

Piano Works Debussy / Lisbeth Gruwez & Voetvolk

Concertgebouw

za

25.04.2020

Workshop barokdans / Hofbal voor iedereen (in het kader van de Dag van de Dans)

Stadsschouwburg

do

07.05.2020

11 o'clock / Liz Kinoshita

Stadsschouwburg

di & wo

09 & 10.06.2020

De Goldbergvariaties, BWV988 / Anne Teresa De Keersmaeker / Pavel Kolesnikov

Concertgebouw

Tickets & info
Ticketlijn Concertgebouw
+32 70 22 12 12
concertgebouw.be

Cultuurcentrum Brugge
+32 50 44 30 60
www.ccbrugge.be

In&Uit Brugge
‘t Zand 34
www.ticketsbrugge.be

02
01

Zeitschrift für Ballett, Tanz
und Performance

Concertgebouw Servies
Het Concertgebouw legt je samen met enkele
horecazaken uit de buurt in de watten voor of
na de voorstelling. Bovendien profiteer je van
een culinair extraatje op vertoon van je ticket.

Concertgebouwcafé
Maak je bezoek compleet met een
gezellig drankje, een lekkere lunch of een
rustmoment met de krant.

04

03
Atelier Matinée
Tentoonstellingen

www.tanz-zeitschrift.de

Geniet elke eerste zondag van de
maand van Atelier Matinée: een
smakelijk ontbijt met speelhoeken
voor de kroost.

Testen Sie das
digitale Monatsabo!
Mit Zugang zum
aktuellen Heft,
zum E-Paper und
zum Archiv.
Jederzeit kündbar.

Pik meteen ook een van de wisselende
tentoonstellingen van jonge en gevestigde
hedendaagse fotografen mee.
Interactieve magazines, foto’s, filmpjes,
luistertips, recensies, interviews en
reportages achter de schermen op

concertgebouw.be

Les Ballets de Monte Carlo, «Choré» Foto: Alice Blangero

DANS/PERFORMANCE

WO 26.02.2020 – ZA 29.02.2020
Verschillende locaties

GRATIS VOOR
BRUGGELINGEN

(B)ITS OF DANCE

KUNSTCOLLECTIE

Een festival in beweging

© Tim Theo Deceuninck

Kijk je ogen uit op de kunstcollectie van het
Concertgebouw, met werken van onder meer
Luc Tuymans, Dirk Braeckman en Peter Verhelst.

© Stijn Bollaert

Ontdek het gebouw van
woensdag tot zondag tijdens een
origineel belevingsparcours met
kunst en architectuur.

KLANKKUNST
Verken de wondere wereld van
de klankkunst en sla zelf aan het
componeren en musiceren met de
interactieve klankinstallaties.

DE IDEALE
GEZINSUITSTAP
Met een speciaal parcours voor kinderen:
de Liervogel neemt je mee op een
fantastische reis doorheen het gebouw,
vol opdrachten en verrassingen!

Meer info vanaf januari 2020 op
www.bitsofdance.be.

© Foto Maria Laforge

ARCHITECTUUR
Ontdek de opmerkelijke eigentijdse architectuur
en laat je imponeren door de beroemde akoestiek.
© Tim Theo Deceuninck

(B)its of dance vuurt drie dagen lang intrigerende
voorstellingen, work in progress en zinderende
(na)gesprekken op je af. Ontdek samen met ons
de grote dansnamen van de toekomst!

PANORAMA
Geniet van het unieke uitzicht op
werelderfgoedstad Brugge.

meer info op concertgebouwcircuit.be

met de steun van

Tickets & info

Programmering Georg Weinand — Eindredactie Lotte Coene / Olivier Van Acker —
Coverbeeld Phile Deprez — Vormgeving Studio Jurgen Maelfeyt —
V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

www.decemberdance.be

In&Uit Brugge

Tickets Brugge

Bespreekbureau

Inkomhal Concertgebouw

+32 70 22 12 12

Cultuurcentrum Brugge

’t Zand 34

CULTUUR
CENTRUM
BRUGGE

+32 50 44 30 60

8000 Brugge
€ 1 reserveringskost per ticket bij In&Uit Brugge, Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum Brugge en aan de avondkassa.
1 € frais de traitement par billet au In&Uit Brugge, Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum Brugge et à la billetterie.
€ 1 booking fee per ticket at In&Uit Brugge, Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum Brugge and at the box office.

Abonnement
& kortingen

Abonnement
& réductions

Selection
season ticket
& discounts

Stel zelf uw Keuzeabonnement
December Dance samen en geniet
van een korting op de basisprijs:

Il est possible de sélectionner
une série de représentations de
December Dance. Les réductions
sont :

You can put together your own
December Dance Series and receive
the following discount:

-20% vanaf 3 voorstellingen
-25% vanaf 5 voorstellingen
-30% vanaf 8 voorstellingen

-20% à partir de 3 spectacles
-25% à partir de 5 spectacles
-30% à partir de 8 spectacles

-20% from 3 performances
-25% from 5 performances
-30% from 8 performances

Jongeren tot 26 jaar krijgen 50%
korting op de ticketprijs.

Les jeunes de -26 ans bénéficient
d’une réduction de 50% sur le prix
d’un billet.

Senioren vanaf 65 jaar genieten
10% korting, groepen vanaf
15 personen ontvangen 15%
korting op de ticketprijs.
Combineer een voorstelling van
December Dance met een verblijf
in Brugge, zodat je de tijd hebt
om deze prachtige cultuurstad te
ontdekken. De prijs van je verblijf
is afhankelijk van je hotelkeuze.
www.visitbruges.be
Keuzeabonnement December Dance en
kortingen zijn persoonlijk en niet cumuleerbaar.

Les séniors (dès l’âge de 65 ans)
reçoivent 10% de réduction, les
groupes (à partir de 15 personnes)
bénéficient d’une réduction de 15%
sur le prix d’un billet.
N’hésitez pas à combiner une
représentation de December Dance
avec un séjour à Bruges qui vous
laisse le temps de découvrir les
merveilles de ce lieu de culture. Le
prix du séjour dépend du choix de
l’hôtel.
www.visitbruges.be

6
Contact en info: Georg Weinand – decemberdance@concertgebouw.be
Concertgebouw Brugge ’t Zand 34, 8000 Brugge, +32 50 47 69 99
Cultuurcentrum Brugge Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge, +32 50 44 30 60

1

Concertgebouw (Concertzaal, Kamermuziekzaal & Studio 1)
Concertgebouwcafé
In&Uit Brugge
’t Zand 34, 8000 Brugge

2

MaZ (Magdalenazaal)
Magdalenastraat 27, 8200 Brugge

3

Koninklijke Stadsschouwburg
Bespreekbureau Cultuurcentrum Brugge
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

4

Biekorf Theaterzaal
Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge

Youngsters (-26) receive a 50%
discount on the ticket price.

5

Poortersloge
Jan Van Eyckplein, Brugge

Senior citizens from the age of 65
receive a 10% discount, groups from
15 people receive a 15% discount
on the ticket price.

6

Ga na het concert met de Avondlijn naar huis.
Voor info en dienstregeling: +32 70 22 02 00
of www.delijn.be

6

5

3
4

KAAP | De Werf
Werfstraat 108, 8000 Brugge

Combine a December Dance
performance with a stay in Bruges
and discover this beautiful City
of Culture. The cost of your stay
depends on your choice of hotel.
www.visitbruges.be
December Dance season tickets and discounts
are personal and cannot be combined with
other discounts.

1

L’abonnement December Dance et les
réductions sont personnels et non cumulables.

2

DECEMBER DANCE 19
thu

thu

thu

fri

sat

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sat

sun

05.12.19 / 20.00 / Concertzaal
PROBABILITIES OF INDEPENDENT EVENTS / GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY
05.12.19 — sun 08.12.19 / 18.00 – 20.00 / Kamermuziekzaal
UNSUSTAINABLES, BRUGES / ALIGNIGUNG / WILLIAM FORSYTHE
05.12.19 — sun 26.01.20 / 13.00 – 18.00 / Poortersloge
GREETINGS FROM MOLENBEEK / NEEDCOMPANY & WILLIAM FORSYTHE
06.12.19 / 20.00 / Koninklijke Stadsschouwburg
DANCE(R) – TUNISIA / MOHAMED TOUKABRI / BALLET DE L’OPÉRA DE TUNIS
07.12.19 / 17.00 & sun 08.12.19 / 17.00 / KAAP | De Werf
NUTCRUSHER / SUNG-IM HER
07.12.19 / 20.00 & sun 08.12.19 / 18.00 | Biekorf Theaterzaal
YOGA FOR THEATRES / MAISONDAHLBONNEMA
08.12.19 / 20.00 / Concertzaal
TRACES / ULTIMA VEZ / WIM VANDEKEYBUS
09.12.19 / 20.00 / Magdalenazaal
CUTLASS SPRING / DANA MICHEL
10.12.19 / 20.00 / Magdalenazaal
GHOST WRITER & THE BROKEN HAND BREAK / MIET WARLOP
11.12.19 / 20.00 / Magdalenazaal
CONCERT BY A BAND FACING THE WRONG WAY / MAARTEN SEGHERS & NEEDCOMPANY
12.12.19 / 20.00 / Concertzaal
NÄSS (PEOPLE) / FOUAD BOUSSOUF / MASSALA DANCE COMPANY
13.12.19 / 20.00 / Koninklijke Stadsschouwburg
GUINTCHE / MARLENE MONTEIRO FREITAS
14.12.19 / 15.00 – 18.00 / Poortersloge
SILENCE THE BLOOD / UNITED COWBOYS
14.12.19 / 20.00 / Concertzaal
ALL THE GOOD / JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY
15.12.19 / 15.00 / Koninklijke Stadsschouwburg
EGGED ON BY MUSIC / CINÉMAXIMILIAAN

TICKETS, INFO & TRAILERS
WWW.DECEMBERDANCE.BE
+32 70 22 12 12
+32 50 44 30 60
In&Uit Brugge, 't Zand 34, Brugge
#decemberdance

