Virginie Roy is danseres en
choreografe. Ze werkte met verschillende choreografen, onder wie Jarg
Pataki, Matteo Moles, Patricia
Bouteiller en Fré Werbrouck. Ze
danste en acteerde in verschillende
opera’s in De Munt, onder meer

Lena Meierkord werd geboren in
Korea en woont en werkt in Berlijn.
Na haar studies bij P.A.R.T.S. in Brussel (2002) heeft ze gewerkt met Cie
Toula Limnaios, LaborGras en Laurie
Young/OmU. Vorig jaar ontving ze
een beurs van de Berliner Senatsverwaltung om verder te studeren
in New York. Sinds kort is ze gestart
met eigen creaties, met de hulp
van Tanzhaus Wasserwerk/Zurich en
fabrik Potsdam.

—
www.concertgebouw.be

Stefan Hertmans is dichter en
auteur. Hij publiceerde vier romans,
twee verhalenbundels, zes essayboeken en een twaalftal poëziebundels.
Zijn werk is onder meer vertaald naar
het Frans, Spaans, Italiaans, Duits
en Engels. Hertmans publiceerde in
The Literary Review, The Review of
Contemporary Fiction, Grand Street,
La Nouvelle Revue Française. In 2006
verschenen zijn verzamelde gedichten (1975-2005) onder de titel Muziek
voor de overtocht. Onlangs werd zijn
nieuwe essaybundel, Het zwijgen van
de Tragedie, voorgesteld.

Claudio Stellato is evenwichtsacrobaat en danser. Hij werkte samen
met Fré Werbrouck, Olivier Py,
Roberto Oliván en was onder meer
te zien bij K. Danse (Toulouse) en
A.R.C.A.T. (Parijs). Sinds kort werkt hij
aan eigen projecten met zijn gezelschap Colectivo Fantasma, waarvan
het meest recente project de duoperformance The Last Days Project
is. Het is de eerste keer dat Claudio
Stellato met Karine Ponties werkt,
maar een volgende project staat
op til, met name Triptyque Vertical,
première voorjaar 2009.

LOD
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Het werk van Lawrence Malstaf
(Brugge, 1972) situeert zich in het
grensgebied tussen het beeldende
en het theatrale. Na zijn studies
Industrial Design aan het Henri Van
De Velde Instituut in Antwerpen
zocht Lawrence Malstaf zijn heil in het
theater. Hij ontwierp onder andere
scenografieën voor de Canadese
choreograaf Benoît Lachambre en de
Amerikaanse Meg Stuart. Hij maakt
ook eigen performances zoals de
vacuüm-installatie Shrink. Via samenwerkingen met de Deense regisseurcurator Kirsten Delholm (Hotel Pro
Forma) evolueert zijn werk meer naar
installatiekunst. Sinds 2001 werkt
Malstaf samen met Galerie Fortlaan
17 (Gent) en stelt hij regelmatig tentoon in binnen- en buitenland.

Daniele Albanese is danser en
choreograaf. Hij is opgeleid als
balletdanser en gymnast en studeerde af bij EDDC in Nederland.
Hij studeerde en werkte bij Steve
Paxton, Eva Kackzag, Lisa Kraus en
Benoît Lachambre. Hij werkte eerst
als danser in verschillende Italiaanse
en buitenlandse producties en startte
in 2002 met eigen choreografieën
voor zijn gezelschap Stalk. De recentste producties van Stalk zijn: Gin,
Árebours100, Tiqqun. Hij heeft onder
meer gedanst in de Internationalen
Tanzwochen (Münster) en Tanzhaus
nrw / Die Werkstatt (Düsseldorf).

in Onegin, La Bohème, Don Giovanni en Eliogaballo. Ze creëert en
interpreteert ook zelf choreografieën,
waaronder Malaise à mal argile, fil
d’encre, Côte à côte en En attendant
de vous revoir met Magali Robert.
Ook assisteert ze andere choreografen, bijvoorbeeld Sybille Wilson
voor Cendrillon en Les sept pechés
capitaux.

BOREAS
in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Choreografe-danseres Karine
Ponties is opgeleid door Maurice
Béjart, aan het Mudra in Brussel. Ze
heeft gedanst voor verscheidene
gezelschappen (Frédéric Flamand,
Michèle Noiret, Nicole Mossoux/
Patrick Bonté en Pierre Droulers) tot
ze haar eigen gezelschap oprichtte
(in 1996). Ze heeft meer dan twintig
producties gemaakt, waarvan vele
op vraag van derden. Ze onderwijst
en geeft regelmatig workshops voor
professionele dansers over de hele
wereld. Karine Ponties is artistiek
leidster van Dame de Pic ASBL / Cie
Karine Ponties en is in residentie bij
het Brusselse Théâtre Les Tanneurs.

Het Ensemble Impetuo, voor
Boreas vertegenwoordigd door
Anthony Caillet, Nicolas Desvois, Jérémie Dufort en Izumi Yamada, is een
Franse vierkoppige tubaformatie met
een bezetting van twee euphoniums,
een bastuba en een contrabastuba.
Aan de hand van originele arrangementen en composities van onder
meer A. Boukhitine, F. Thuillier en
P. Lay tracht Impetuo de tuba meer
op de voorgrond te plaatsen en zo
het bestaande repertoire van dit
instrument te verrijken.

—
zA 06.10.07
—

info & tickets

De sopraan Claron McFadden
studeerde zang aan de Eastman
School of Music in New York. Ze
zingt barok, traditioneel en modern
repertoire en werkte met verschillende orkesten: London Philharmonic
Orchestra, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Orchestra of
the Age of Enlightenment en het
BBC Symphony Orchestra. Ze zong
op het Holland Festival en op de
Bregenzer en Salzburger Festspiele.
Vorig seizoen zong ze in het Concertgebouw in The Woman Who Walked
into Doors van Guy Cassiers en Kris
Defoort (LOD) en in vsprs van Les
Ballets C. de la B.

Het rookvrije C ONC E RT G E B OUW C AF E met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

Dominique Pauwels is een
uiterst veelzijdig componist. Hij krijgt
opdrachten voor muziektheater en
dans, film, reclame, publiciteit en
televisie. Hij tekende voor de muziek
van de meeste Woestijnvisproducties. Zijn muziek voor Onegin (Guy
Cassiers) is vorig jaar op cd verschenen en ook voor de nieuwe productie Wolfskers, in een regie van Guy
Cassiers, componeerde Pauwels de
muziek. Dominique Pauwels staat bekend om het gebruik van technologie
en software in zijn muziek – ‘nieuwe’
klanken die hij op kenmerkende
manier combineert met klassiek
klinkende composities.

coverbeeld: Dirk Pauwels, Nemo Observatorium, installatie van Lawrence Malstaf, met dank aan Galerie Fortlaan 17, Gent. / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

LOD is de thuisbasis van vier muzieken muziektheatermakers: Dominique
Pauwels, Kris Defoort, Dick van der
Harst en Jan Kuijken. Zij krijgen er
de ruimte om hun eigen parcours en
muzikale taal uit te stippelen, en werken er aan de meest uiteenlopende
producties. LOD heeft de voorbije
jaren in binnen- en buitenland een
belangrijke plaats ingenomen in het
hedendaagse muziek- en muziektheaterlandschap. LOD-producties zijn
moeilijk in een vakje onder te brengen, maar steeds het resultaat van
doorgedreven artistiek onderzoek in
combinatie met een groot creatie- en
spelplezier.

IN DE KIJKER za 01.12.07 t/m za 15.12.07 / December Dance 07
December Dance is een nieuw dansfestival in Brugge, georganiseerd door het Concertgebouw, het Cultuurcentrum Brugge en Brugge
Plus. Voor deze eerste editie werd Sidi Larbi Cherkaoui aangetrokken als curator. Hij danst zelf in oud en (gloed)nieuw werk, en presenteert werk van mensen die hij bewondert. Alle voorstellingen hebben een intieme band met muziek, meestal live uitgevoerd.
www.decemberdance.be
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Een wereld van beweging,
op scène gevat
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Over de hele wereld bestaan er
meer dan 600 namen voor de wind.
Evenveel namen voor evenveel gestaltes: de vochtige moesson die van
de Indische oceaan over Zuid-Azië
waait, de hete sirocco die vanuit de
Sahara richting Europa wervelt of
de chinook die wolkenstapels over
de Rocky Mountains en de prairies
jaagt.
Sinds mensenheugenis trachten wij
de natuur te bevatten: we meten
haar, zoeken structuur in ogenschijnlijke chaos en laten onze verbeelding
erop los. De wind wordt in vele
culturen beschouwd als eerste scheppende beginsel, als creatieve kracht
die het ontstaan geeft aan beweging,
aan taal, aan denken. Over de wind
zijn dan ook talloze verhalen en
mythen ontstaan.
Volgens de oude Grieken werden de
vier windgoden, de Anemoi, geboren
uit Eos, godin van de dageraad,
en Aeolus, bewaarder der winden.
Aeolus hield hen opgesloten in een
grot en zond hen van daaruit over
de wereld. De wreedste van de vier
is Boreas, de koude noorderwind,
afgebeeld met lange baard en verwilderde haren.

Tom Van Overberghe
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advies geluid
Paul Jeukendrup

coördinatie techniek LOD
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Virtueel
Gefascineerd door wind in al zijn
vormen, creëren choreografe Karine
Ponties, componist Dominique
Pauwels en beeldend kunstenaar
Lawrence Malstaf een voorstelling
over de wind als onzichtbare kracht,
als pure energie in een eindeloze
beweging. Wind is een – bijna –
virtueel natuurelement. Hij kan

zich enkel in de wereld manifesteren
door zijn impact op de materiële
omgeving. Waar hij komt, ordent en
herschikt hij onophoudelijk. Als een
griffel die een leisteen beschrijft en
weer uitwist. Tabula rasa, elke keer
opnieuw. Vanuit menselijk oogpunt
is de wind een melancholisch personage, gejaagd in zijn queeste zonder
eindpunt en eenzaam in zijn virtueel
bestaan.
Het is een treffend beeld voor een
wereld waar virtuele realiteit alom
aanwezig is. Het virtuele is niet langer een ongrijpbare illusie. Begrippen als authenticiteit en identiteit
verschijnen in een nieuw daglicht.
Melancholisch
Componist Dominique Pauwels
en schrijver Stefan Hertmans lieten
zich hierdoor inspireren voor een
liederencyclus. Hertmans schreef een
reeks gedichten waarin de wind in al
zijn grilligheid naar voren treedt. Nu
eens als destructieve zwarte berggod, dan weer als ondeugende hond
die de lieflijke ontmoeting van een
koppeltje komt verstoren. De cyclus
voert ons mee van de Kaukasus over
Mexico, China en weer terug. De
proza-achtige taal verenigt de dynamieken van een mythische natuurwereld met het menselijk alledaagse.
Dominique Pauwels componeerde
op deze teksten een partituur die
even ongrijpbaar is als de wind zelf.
De liederen worden live op scène gebracht door sopraan Claron McFadden en de vierkoppige tubaformatie
Ensemble Impetuo. Pauwels’ muziek

weerspiegelt het melancholische
van de wind. De zangstem schept
een sfeer van contemplatie en trekt
de tekst soms aan klankpoëtische
flarden. De tuba’s klinken ingetogen, bijna in mineur, met af en toe
een hevige, energieke ontlading.
Via speakers die boven het publiek
cirkelen treedt de live-uitvoering in
dialoog met een virtuele soundscape
– vioolsnaren, een papegaaienkreet,
samples uit dadaïstische poëzie.
Sporen
Op scène bewegen vier dansers in
een even beweeglijke omgeving. In
een choreografie van Karine Pontiès
trachten ze hun lichaam in te schrijven in de ruimte. Via de kracht van
hun bewegingen willen zij, zoals de
wind, een authentiek spoor van zichzelf achterlaten, als een afdruk van
identiteit. Sporen die zich een weg
banen tussen aanwezigheid en afwezigheid: soms een materiële indruk
in het tapijt onder hun voeten, soms
slechts de ongrijpbare herinnering
aan een beweging die alweer voorbij
is. De dansers presenteren geen imitatie van de wind, maar belichamen
een menselijk (on)vermogen, in een
omhelzing van het dynamische en
het instabiele.
Landschap in beweging
Lawrence Malstaf transformeert de
scène in een gestileerd landschap van
ranke buizen. Het zou een bos kunnen zijn, een korenveld of haartjes
op een huid. Deze fascinerende
omgeving leidt een eigen leven in
een traag wuivende beweging. Ze

biedt een glimp van de sublieme
natuurervaring: geluidloos, tijdloos
en in voortdurende metamorfose.
Het landschap herordent, ontregelt
en wist zichzelf. Als ruimte die tegelijkertijd vol en leeg is, daagt het de
dansers uit om haar te veroveren en
te bespelen, om een indruk achter te
laten alvorens die weer vervliegt.
De scène wordt een leisteen voor
een schriftuur van muziek, dans en
installatie die hulde brengt aan de
dynamische verbeelding.
Bart Capelle
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Het jaar knijpt samen in
De vroege regen,
Ruisen van lucht in lucht,
Het botst op stapelwolken
En dan op dalend vocht;
Het slijpt de wolken tot een kei,
Het sproeit de heuvels en het veld
Het koelt zijn woede op de tijd.
Het is wat wandelaars ontmoeten
Die het uur verloren zijn,
Kompas wijst naar een smal ravijn,
Een handvol kinderen van eeuwen her,
Verloren op een eindeloze weg,
Een weg die oplost in een veld vol droom,
Het is een nergens dat verwaait,
Daar bij een bocht die kromt en draait
Het is de plek waar sporen weggeblazen zijn,
Het paradijs waar jij en ik niet blijven.
Het is van elk begin het einde.
Het is septemberwind,
Het is begin en einde,
Het is de tegenwind,
Het is donkere einder
Waar jij en ik niet blijven
Omdat de zomer kwijnde.
O hoe het waait, zeg je,
De eerste regen rilt en blinkt
Reeds op je bruine huid.

The year compresses in
The early rain,
Swishing of air in air,
It collides with cumulus clouds
And then with falling moisture;
It hones the clouds to a boulder,
It sprays the hills and the field
It vents its anger on time.
It is what walkers meet
Who’ve lost the time,
Compass points to a narrow ravine,
A handful of children centuries ago,
Lost on an endless path,
A path that dissolves in a field full of dream,
It is a nowhere that’s dispersed,
There at a bend that curves and turns
It is the place where tracks have blown away,
The paradise where you and I do not remain.
It is the end of each beginning.
It is September wind,
It is beginning and end,
It is the adverse wind,
It is a dark horizon
When you and I do not remain
Because the summer pined.
Oh how it blows, you say,
The first rain already trembling and
Glittering on your brown skin.

Stefan Hertmans

Stefan Hertmans

