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za 13.03.2010
19.15 Inleiding door Johan Reyniers
20.00 Swan Lake, 4 Acts

— — —
zo 14.03.2010
14.00 Gesprek Raimund Hoghe met Johan Reyniers
15.30 Young People, Old Voices (film)
16.45 Cartes Postales (film)
19.15 Inleiding door Johan Reyniers
20.00 L’Après-midi

domein
raimund
hoghe

dans

za 13.03.2010
Swan Lake, 4 Acts
CONCERTZAAL SCÈNE OP SCÈNE - 20.00
19.15 Inleiding door Johan Reyniers
Act 1
Act 2
— Pauze —
Act 3
Act 4
Raimund Hoghe: concept en choreografie
Luca Giacomo Schulte: artistieke samenwerking
Ornella Balestra, Lorenzo De Brabandere, Emmanuel Eggermont, Raimund Hoghe,
Nabil Yahia-Aïssa: dans
Raimund Hoghe, Dimitar Evtimov: lichtontwerp
Frank Strätker: geluidsontwerp
muziek van Pyotr Il’yich Tchaikovsky (Zwanenmeer)
productie van Raimund Hoghe (Düsseldorf/Paris), Groupe Kam-Laï (Paris)
coproductie: Festival Montpellier Danse 2005, La Bâtie - Festival de Genève, Tanzquartier Wien,
résidence de création au Quartz - Scène nationale de Brest, Centre Chorégraphique National de
Franche-Comté à Belfort, Le Vivat - Scène conventionnée d’Armentières
met de steun van en met dank aan Kaaitheater (Brussel)

zo 14.03.2010
Het lichaam als strijdwapen
Gesprek en films Raimund Hoghe
KAMERMUZIEKZAAL - 14.00
14.00 Raimund Hoghe en Johan Reyniers (gesprek)
15.30 Young People, Old Voices (film, 52’)
Christophe Bargues: filmmaker
Raimund Hoghe: concept en choreografie
Luca Giacomo Schulte: artistieke samenwerking
Kristin Rogghe, Lorenzo De Brabandere, Heine Rosdal Avdal, Dorien Bastiaensen, Pascale
Cuggia, Sarah Késenne, Koen De Preter, Wouter Bouchez, Carla Langenbick, Rocio Alondra
Antognoni, Nicolas Marie, Lieven Dousselaere, Raimund Hoghe: dans
productie van Centre Pompidou/Vidéodanse 2005
16.45 Cartes Postales (film, 27’)
Richard Copans: filmmaker
Raimund Hoghe: choreografie
Raimund Hoghe en Lorenzo De Brabandere: dans
productie van Les Films d’Ici/Agathe Berman

L’Après-midi
Un solo pour Emmanuel Eggermont
CONCERTZAAL SCÈNE OP SCÈNE - 20.00
19.15 Inleiding door Johan Reyniers
Raimund Hoghe: concept en choreografie
Emmanuel Eggermont: dans
Luca Giacomo Schulte: artistieke samenwerking
Raimund Hoghe, Dimitar Evtimov: lichtontwerp
Frank Strätker: geluid
muziek van Claude Debussy (Prélude à l’après-midi d’un faune), Gustav Mahler (Lieder) en anderen
productie van Cie Raimund Hoghe (Düsseldorf/Paris)
coproductie: Festival Montpellier Danse 2008, dans le cadre de la saison France-Nordrhein-Westfalen
2008/2009 avec le soutien du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie; Théâtre Garonne (Toulouse);
Theater im Pumpenhaus Münster; avec le soutien de CCN de Franche-Comté à Belfort dans le cadre
de l’Accueil-Studio, Ministère de la Culture et de la Communication de la France

Raimund Hoghe
Elke uiteenzetting over Raimund Hoghe
schijnt noodzakelijkerwijs te moeten beginnen met de vaststelling van twee fysieke
kenmerken: Hoghe is 1m54 en hij heeft een
bochel, een gevolg van scoliose (ruggengraatsverkromming). Dit is geen fait divers,
integendeel, want Hoghe heeft zijn handicap tot de inzet van zijn werk gemaakt. Niet
voor niets gaf hij een lecture-performance
de titel Den Körper in den Kampf werfen
(het lichaam in de strijd werpen, een
Pasolini-citaat), en maakte hij over zijn eigen
leven en werk een documentaire met als
titel Der Buckel. In verschillende van zijn
voorstellingen was die bochel ook meer dan
demonstratief te zien.
Let wel: het gaat daarbij niet eens in eerste
instantie om hemzelf. Hoghe vertrekt weliswaar vanuit zichzelf, maar daar blijft het niet
bij. Zijn werk is één groot pleidooi voor het
aanvaarden van de ander in zijn anderszijn.
Op scène laat hij lichamen zien zoals ze zijn.
Hij komt op voor aidslijders en asielzoekers,
voor homoseksuelen en uitgesloten personen, kortom, voor iedereen die buiten ‘de
norm’ valt.
Aanvankelijk maakte Hoghe solostukken
voor zichzelf en anderen, vervolgens ging
hij over op groepsvoorstellingen. De solo’s
werden steevast begeleid door een klankband met liedjes uit voornamelijk de jaren
vijftig en zestig. Kenmerkend daarbij was
dat ze volledig werden uitgeluisterd en dat
aan elke song een enkel tafereel gekoppeld was. Daarmee stelde hij het publiek in
de gelegenheid de door hem opgeroepen
ervaringen te koppelen aan de eigen herinneringen bij die songs.
In het kader van Brugge 2002, Culturele
Hoofdstad van Europa, vond in de schouwburg van deze stad de wereldpremière
plaats van Young People, Old Voices. Het
was Hoghes eerste productie voor de

grote zaal. Op een lege scène voerden een
twaalftal tieners allerlei kleine handelingen
uit, vaak met een ritueel karakter. Op de
klankband hoorden we liedjes, gezongen
door ‘oude’ stemmen. De confrontatie
tussen jong en oud leverde een bijzondere
spanning op.
Sinds zijn versie van Le sacre du printemps
in 2003 heeft Hoghe zich in belangrijke mate
toegelegd op ‘grote’ muziek. Elementen
daarvan waren al te horen in zijn vroegere werk. Zo bevat Meinwärts uit 1994 al
Debussy’s L’après-midi d’un faune. Pas veel
later zou hij dit stuk tot de inzet van een
hele voorstelling maken.
Hoghes werk wordt tegenwoordig voornamelijk als ‘dans’ gelabeld. Dat is begrijpelijk, want door de jaren heen werd het
choreografischer van aard, en het wordt ook
voornamelijk in een danscontext gepresenteerd. Tegelijk is het veel meer dan dat. In
de jaren negentig zag men Hoghe eerder als
een theatermaker, wat toen even begrijpelijk
was, want tekst speelde in de voorstellingen
uit die tijd een belangrijke rol. Misschien
kon je hem nog het best omschrijven als iemand die zijn stukken componeerde op het
kruispunt van theater en dans, van literatuur,
performance en muziek. Ook in zijn huidige
werk is dit nog zeer voelbaar.
Het werk van Raimund Hoghe is sterk ritueel
van aard. Niet toevallig woont hij in
Düsseldorf, de stad met het grootste aantal
Japanners van heel Duitsland. In een van zijn
voorstellingen vindt een Oosters geïnspireerd theeceremonieel plaats.
Toen hij nog als journalist actief was, had hij
ooit een gesprek met Ushio Amagatsu van
het Japanse gezelschap Sankai Juku. Die
zei over zijn werk: ‘Ik denk altijd aan een ceremonie, waarbij mensen voor twee uur bij
elkaar komen en daarna naar hun leven terugkeren. Het zijn maar twee uren en slechts
vijf mensen acteren, maar het is dezelfde tijd

en ruimte – en in die tijd vindt misschien een
verandering plaats.’
Treffender kan men het werk dat Hoghe
daarna zelf is gaan maken niet typeren. In
elk van zijn stukken neemt hij uitgebreid de
tijd om het publiek te ontvangen, om de
performers voor te stellen en om te wennen
aan de ruimte. Van opdringerigheid is geen
sprake. Hoghes werk is een uitnodiging en
het is aan het publiek om ze al dan niet te
aanvaarden.

Swan Lake, 4 Acts
Geen ballet is bekender dan het Zwanenmeer. Tchaikovsky schreef het in 1876. In
die tijd werd het schrijven van muziek voor
ballet nog als minderwaardig beschouwd.
Tchaikovsky gaf het genre een groter aanzien. De in 1895 door Ivanov en Petipa gechoreografeerde versie werd een standaard
die nog steeds het uitgangspunt is voor de
vele opvoeringen die altijd en overal op de
hele planeet te zien zijn.
Het Zwanenmeer fascineerde Raimund
Hoghe al lang. Fragmenten van de muziek
waren al aanwezig in verschillende vroegere
stukken, je zou het een soort van voorstudies kunnen noemen. Het was dan ook
geen verrassing toen hij in 2005 voor een
avondvullende versie (van tweeëneenhalf
uur) ging.
Bij Raimund Hoghe is geen groot en klassiek
ensemble te zien en ook geen virtuoze en
ingewikkelde dans. Het stuk wordt gebracht
door in totaal vijf performers (hijzelf inbegrepen). Drie daarvan – Ornella Balestra, die
bij Béjart danste, Brynjar Bandlien en Nabil
Yahia-Aïssa – hebben een klassieke dansopleiding achter de rug.
De vierde uitvoerder is Lorenzo De
Brabandere. Hij maakte zijn debuut bij
Hoghe in Young People, Old Voices en was
sindsdien in verschillende stukken te zien.

Het was met hem dat Hoghe zijn duetversie
maakte van Stravinsky’s Le sacre du printemps. De Brabandere is geen getrainde
danser, in een interview over zijn werk met
Hoghe zegt hij: ‘Veel van wat ik op het
podium doe, is door voetbal geïnspireerd
omdat die bewegingen al in mijn lichaam
zitten. De talenten die ik heb, kan ik zowel in
het voetbal als op het podium gebruiken.’
Zoals steeds in zijn werk laat Hoghe de
performers gewoon zijn wie ze zijn. Ornella
is een oudere danseres, en dat zie je ook.
De passen en sprongen van weleer zijn voor
haar onbereikbaar geworden.
Hoghe volgt in zijn enscenering niet het
originele verhaal. De partituur van
Tchaikovsky heeft hij verknipt, zo komt het
dat we dezelfde muziek meer dan één keer
horen. Daarbij worden uitvoeringen van
verschillende dirigenten gebruikt (Leonard
Bernstein, Pierre Monteux … ).
Ook de choreografie wordt gekenmerkt
door herhalingen en variaties. ‘Mijn Zwanenmeer’, zo zei hij ooit, ‘is in feite mijn droom
over het Zwanenmeer.’ Hij vergelijkt zijn
aanpak met de manier waarop Jan Decorte
klassieke theaterteksten bewerkt: hij stript
ze af tot op het bot, tot alleen de essentie
overblijft.

L’Après-midi
Claude Debussy liet zich in 1894 voor zijn
Prélude à l’après-midi d’un faune inspireren
door het gedicht van Stéphane Mallarmé
over een bosgod die in de middaghitte twee
nimfen bespiedt. Het impressionistische stuk
wordt vaak aanzien als het begin van de
moderne muziek.
In 1912 maakte Vaslav Nijinsky, sterdanser
bij Les Ballets russes, er een ballet op. Het
was zijn debuut als choreograaf. Elementen
van de bewegingstaal ontleende hij aan de
oud-Griekse en Egyptische schilderkunst: de

dansers stonden vaak met hun romp naar
het publiek, met hoofd en ledematen in
profiel.
Bij Hoghe is enkel een danser op een geheel
kale scène te zien. Het corps de ballet (van
de nimfen) is verdwenen. De choreografie
bestaat uit langzaam gebrachte, gestileerde
bewegingen. Daarvan worden er, net als
indertijd bij Nijinsky, heel wat in profiel
gebracht.
Tijdens de voorstelling horen we Prélude
à l’après-midi twee keer: één keer bij het
begin en ook nog eens naar het einde toe,
beide keren in een versie van Leonard
Bernstein. Tussen die twee versies ligt dertig
jaar en het is opvallend dat de tweede versie
meer dan één minuut langer duurt, wat een
behoorlijk verschil is voor een stuk met een
duur van ongeveer tien minuten.
Herhaling én variatie zijn ook aanwezig in
de andere muziek. Janet Baker zingt twee
verschillende versies van Gustav Mahlers
lied ‘Ich bin der Welt abhanden gekommen’,
de ene keer gedirigeerd door Barbirolli, de
andere keer door Bernstein. We horen ook
twee verschillende versies van Debussy’s
Clair de lune (door David Oistrakh en door
Walter Gieseking).
Nijinsky’s voorstelling was spectaculair van
aard en zorgde voor sensatie, zelfs schandaal. Niets daarvan bij Hoghe. Hij kiest met
opzet voor het kleine gebaar, voor verstilling
en concentratie. Danser Emmanuel
Eggermont is het grootste deel van de tijd
alleen op scène. Raimund Hoghe is de ceremoniemeester die af en toe opkomt om een
rekwisiet te (ver)plaatsen. Helemaal op het
einde dansen zij een kort duet.
Johan Reyniers

Swan Lake, 4 Acts © Rosa Frank

L’Après-midi © Rosa Frank

Studio Waléry - Vaslav Nijinsky, Parijs, mei 1912 © Bibliothèque-Musée de l’Opéra Parijs

Biografieën
Raimund Hoghe werd geboren in
Wuppertal. Aanvankelijk schreef hij voor
Die Zeit portretten van outsiders en vooraanstaande figuren. Van 1980 tot 1990 werkte hij als dramaturg voor het Tanztheater
Wuppertal van Pina Bausch, waarover hij
ook twee boeken schreef. Later werden die
in enkele boeken gebundeld. Sinds 1989
creëert hij producties voor diverse dansers
en acteurs. In 1992 begon zijn samenwerking met Luca Giacomo Schulte die tot op
heden zijn artistieke partner is en in 1994
realiseerde hij voor zichzelf zijn eerste solo:
Meinwärts, dat samen met Chambre
séparée (1997) en Another Dream (2000)
een trilogie over de twintigste eeuw vormt.
Sinds 2002 maakte hij verschillende groepswerken Sarah, Vincent et moi (2002), Young
People, Old Voices (2002), Tanzgeschichten
(2003), Swan Lake, 4 Acts (2005) en het
duet Sacre – The Rite of Spring (2004) met
Lorenzo De Brabandere. Behalve voor het
theater werkte Hoghe ook vaak voor de
televisie. Zo maakte hij in 1997 in opdracht
van de WDR een zelfportret dat één uur
duurde: Der Buckel. Zijn boeken werden
in diverse talen vertaald en hij speelde zijn
voorstellingen over heel Europa, NoordAmerika, Japan en Australië. Hij woont in
Düsseldorf en kreeg in 2001 de ‘Deutscher
Produzentenpreis für Choreografie’. In 2006
ontving hij in Frankrijk de Prix de la Critique
voor Swan Lake, 4 Acts en in 2008 riep het
internationale dansvakblad Ballettanz Hoghe
uit als ‘Dancer of the year’.

WO 31.03.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
GLOSSOPOEIA / ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN, RICHARD
SIEGAL, ALBERTO POSADAS
In deze nieuwe creatie voor drie dansers, vier musici
(solisten van het Ensemble Intercontemporain), liveelectronics en video, onderzoekt choreograaf Richard
Siegal de interactieve relatie tussen dans en muziek en
hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden. De Spaanse Alberto
Posadas componeert de muziek.

VR 07.05.10 / 20.00 /
CONCERTZAAL
DUNAS / SIDI LARBI
CHERKAOUI & MARÍA
PAGÉS
De Spaanse flamenco-choreografe en
‘danseres met de eindeloze armen’
María Pagés en de Belgische choreograaf
en danser Sidi Larbi Cherkaoui maken
van DUNAS een wervelend platform waar
hedendaagse dans, flamencodans en
-muziek, zang en tekenkunst met elkaar in
dialoog gaan en elkaar kruisbestuiven.

WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
IN&UIT BRUGGE, ‘t zand 34, 8000 brugge

