25 & 26.05.2010

P.A.R.T.S.
Graduation Tour
Concertzaal scène - 20.00

di 25.05.2010 - 20.00 - RE:Drumming
choreografie (1998): Anne Teresa
De Keersmaeker
muziek: Steve Reich, ‘Drumming’
projectleiding: Marta Coronado, Jakub
Truszkowski
dans: Salka Ardal Rosengren, Fanny Brouyaux,
Anneleen Keppens, Cecilia Lisa Eliceche,
Steven Michel, Anne Pajunen, Jonathan
Pranlas, Marco Torrice, Petra Van Gompel,
Anna K. Whaley, Stav Yeini, Elisa Yvelin
lichtontwerp: Wannes Dereydt
technici: Wannes Dereydt, Bardia Mohammad
met dank aan Anne-Cathérine Kunz voor hulp
met de kostuums
Drumming werd gecreëerd in augustus 1998, op
muziek van Steve Reich. De dwingende ritmiek
van de muziek stuwt de dansers voort in een
choreografie die tegelijk complex en verraderlijk
eenvoudig is. Net als de muziek komt de dans
voort uit één enkele bewegingsfrase, die een
uur lang zonder ophouden geëxploreerd wordt
doorheen eindeloze combinaties, variaties en
transformaties, door omkering, versnelling en
vertraging.
De studenten werkten gedurende drie maanden
aan een nieuwe versie. Ze reconstrueerden de
originele choreografie en brachten er een aantal
variaties op aan, onder leiding van voormalige
Rosas-dansers en Anne Teresa De Keersmaeker
zelf.

dans

rosas

wo 26.05.2010 - 20.00 - Persoonlijk werk
It’s not what but how…
choreografie & performance: Jonathan Pranlas
& Petra Van Gompel
coach: Chrysa Parkinson
muziek: Wagner, Tristan und Iseult
Gedreven door koppige wilskracht zetten de
performers zich totaal in voor de realisatie van
de choreografie.
Het stuk is gebaseerd op toevallige principes
bij het zoeken naar iets concreets in beweging.
Lichamelijkheid erkennen als dans.
Elke actie wordt verdraaid door een zekere
absurditeit. Ondersteboven spleen. Altijd
maar verder doorduwen. Overtonen op de
achtergrond.
Op een bepaald punt toch enige organisatie.
De ruimte overhoop gooien. Wat met het
overschot? Misschien gewoon opeten?
———
ad infinitum
choreografie & performance: Anneleen
Keppens
ad infinitum is een dansstuk waarin het lichaam
probeert om onvatbare begrippen als energie,
continuïteit, eeuwigheid en magie te ervaren en
uit te drukken.
Er is een suggestie van een constant
samentrekken en uitzetten, een constant
opstijgen en vallen, een eindeloze hoeveelheid
cycli.
Het startpunt is het lichaam met zijn capaciteit
om te veranderen en te transformeren. Dit
wordt op een natuurlijke manier verbonden met
de niet-lichamelijke dimensies die doorheen het
lichaam stromen en het omgeven.
———
Trash Talk
choreografie en performance: Salka Ardal
Rosengren & Mikko Hyvönen
coach: Mette Ingvartsen

-		Should we have fun?
- 		Ok.
- 		But I’m not.
- 		Winning or losing. Should we have fun or not,
and that’s the goal like.
- 		No! It’s not should we have fun, it’s the one
who has most fun.
- 		Ok.
- 		I don’t have fun
— Pauze —
Being Together without any Voice
choreografie: Daniel Linehan i.s.m. de
performers
performance: Daniel Linehan, Anne Pajunen,
Noé Soulier, Anna Whaley
We gebruiken onze stem enkel als we alleen zijn.
De afwezigheid van de stem dient duidelijk niet
om te komen tot een ‘pure’ staat die voorafgaat
aan de taal of voorbij de taal reikt. Het is
gewoon een beperking die ertoe dient om
nieuwe mogelijkheden om samen te zijn bloot
te leggen, manieren die soms vreemd zijn en
dan weer verrassend herkenbaar. Wat gebeurt
er als we de andere persoon benaderen als een
object, of de ander als onszelf? Wat gebeurt er
als we onszelf als een object beschouwen? Of
onszelf als een ander?
———
productie: Martine Lange
lichtontwerp: Joris De Bolle
techniek: Ise Debrouwere
tour manager: Ondrej Vidlar
P.A.R.T.S. is een initiatief van Rosas en De
Munt. De school wordt gesubsidieerd door
het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap en krijgt aanvullende steun van
De Munt, De Nationale Loterij en het netwerk
Départs. Départs wordt gesteund door de
Europese Commissie (programma Cultuur).

P.A.R.T.S. Graduation tour:
achtergrond
PARTS, de hedendaagse-dansschool geleid
door Anne Teresa De Keersmaeker, viert dit
najaar zijn vijftiende verjaardag. Het valt niet
te ontkennen dat heel wat voormalige studenten, die zich vanaf 1998 in het danslandschap vestigden, voor verse creatieve lucht
in de hedendaagse dans blijven zorgen,
zonder dat hun werk vastgepind kan worden
op een gedeelde stijl of aanpak. De tweejaarlijkse afstudeerproducties dragen telkens
weer een steeds moeilijker te evenaren
belofte: wat zal er van deze gretige jonge
dansmakers worden?
24 dansers, choreografen en dansmakers,
die uit 12 landen in Brussel neerstreken voor
hun opleiding, tonen eigen werk en een
nieuwe versie van Anne Teresa De
Keersmaekers Drumming. De PARTSafstuderenden zijn van alle markten thuis en
plunderen gretig uit vaatjes als pure dans,
improvisatie, performance en de wereld
rondom ons. Een frisse caleidoscoop van
bescheidenheid en ambitie, solo, in duo, trio
of kwartet, stilte en werveling, filosofie en
camp ...
We kijken er niet echt meer van op, maar in
feite is het ongewoon: een groep afstuderende dansstudenten die hun eindwerken
tonen tijdens een ruim twee maand durende
tournee langs kunstencentra in België,
Duitsland, Nederland, Portugal, Oostenrijk,
Estland, Turkije en Denemarken, ver van de
beschermende context van de school waarin
ze zijn gemaakt. Al evenzeer ongewoon: in
die groep van 24 studenten zitten amper
vier Belgen, naast twee Amerikanen, vijf
Fransen, twee Slovaken, drie Finnen, twee
Zweden, een Zuid-Afrikaan, een Argentijnse,
een Israëlische, een Chinees, een Portugese
en een Italiaan. Bovendien zijn 13 van de

24 studenten jongens, een zeldzaamheid in
een dansschool. Ook verrassend is dat hun
heterogene creatieve werk, dat niet zelden
de grenzen aftast van wat we gemeenlijk
onder ‘dans’ verstaan, gemaakt is onder de
vleugels van een programma dat in toch
niet geringe mate een reflectie is van het
puur dansante, muzikaal-choreografische
werk van de oprichtster van de school, Anne
Teresa De Keersmaeker.
Kunst en opleiding
Kan je de kunstpraktijk aanleren? Tot voor
de romantiek geloofde iedereen van wel,
omdat goede kunst bestond uit het juist
toepassen van de regels, en uitzonderlijke
kunst uit de verbetering van die regels.
Sinds niet langer het ambacht maar de kunstenaar zelf op de voorgrond trad, is dat niet
langer vanzelfsprekend. Het genie van de
kunstenaar bestaat er nu net in dat het onnavolgbaar is, dat het breekt met de regels
en de conventies, tot in het extreme toe.
Toch brengt elk breken van de regels snel
zijn eigen regels met zich mee. Het historische perspectief, te weten wat er achter je
ligt en doelbewust achtergelaten is, steekt
onvermijdelijk de kop weer op. Plus de
drang om de eigen vernieuwing weer door
te geven aan de volgende generaties. Sterk
is de kunstenaar die daar tot het einde van
zijn dagen aan blijft weerstaan.
De oorsprong
In het midden van de jaren 90, toen PARTS
werd opgericht (1995 om precies te zijn),
waren bovenstaande vragen voor de hedendaagse dans in Vlaanderen opnieuw prangend geworden. Dat genre, dat dan goed
tien jaar aan de gang was en dat de meeste
conventies die tot begin jaren 80 nog rond
‘dans’ hingen met veel elan had doorbroken,
stond op een keerpunt. De pioniers waren
voorbij de drempel van de eerste, genre-

definiërende werken, sommigen schopten
het reeds tot huisartiest van grote huizen als
De Munt (Rosas) en deSingel (Fabre). Met
Meg Stuart (die debuteerde in Klapstuk ’91)
kwam al de volgende generatie vernieuwers
zijn neus laten zien. Het theaterdecreet van
1993 erkende dans voor het eerst als een
autonome categorie in het kunstenveld.
Daarmee kreeg de hedendaagse dans
eindelijk (een begin van) de overheidsondersteuning waar ze de jaren voordien hadden
moeten krabben en net-niet sjoemelen.
Wat nog mankeerde was een opleiding die
de principes en ervaringen van de hedendaagse dans op een meer gestructureerde
manier kon doorgeven aan nieuwe generaties dansers en choreografen. De bestaande
opleidingsstructuren zaten immers nog
stevig verankerd in het oude paradigma,
en hadden weinig op met de hedendaagse
dans, die ze gelijkstelden met ‘huppelen in
bottines en smijten met stenen’. De nieuwe
danssector had het gevoel dat men niet kon
blijven vertrouwen op het ‘dilettantisme’ van
de pioniersjaren – al blijft dat (gelukkig) een
eeuwig punt van discussie. Een opleiding
kon bovendien het publieke en maatschappelijke draagvlak voor die dans ook vergroten. PARTS was in die periode trouwens niet
het enige opleidingsinitiatief dat zich op
de hedendaagse dans richtte. Klapstuk in
Leuven en De Beweeging in Antwerpen zijn
daar ook mee bezig geweest, maar PARTS
bleef al snel als enige overeind, mede
dankzij zijn totaalprogramma, ambitie en internationaal netwerk van leraars, choreografen en studenten, en de directe link met de
uitgebreide dansgemeenschap in Brussel.
Keuzes maken
Omdat het om een nieuwe opleiding ging,
die zich niet moest bekommeren om een
institutioneel en pedagogisch verleden,

straalde het programma van PARTS een
stoutmoedige vrijheid uit. Het ballet werd
behouden als een deel van de training
(waarbij alle esthetiserende franjes achterwege werden gelaten), maar alles wat tussen
ballet en de postmodernen kwam (Graham,
Limon, Cunningham en co.) werd helemaal
achterwege gelaten: de studenten maken
dagelijks de sprong van de gecodificeerde
ballettechniek naar de releasetechniek,
die niet vanuit de uiterlijke stand van het
lichaam vertrekt maar vanuit de botten en
spieren aan de binnenkant. Daarnaast wordt
er minstens evenveel belang besteed aan
muzikale vorming, theater en theoretische
vorming, die behandeld worden als autonome vaardigheden, niet als hulpstukken
van het dansen. Vandaar dat nog steeds de
hardnekkige mythe de ronde doet dat men
op PARTS helemaal niet danst maar de hele
dag met zijn hoofd in de discursieve wolken
zit – in werkelijkheid wordt er ongeveer
evenveel gedanst als elders, er zijn gewoon
heel wat meer lesuren.
Om te tonen dat er wel degelijk nagedacht
werd over de vraag naar de opleiding van
de kunstenaar in de moderne tijd, noemde
PARTS zich een pedagogisch én een artistiek
project. Het artistieke stond dan voor de
intentie om zichzelf voortdurend in vraag te
stellen en voor de dichte nabijheid bij het artistieke leven, door het engageren van kunstenaars als leraars, door studenten de kans
te geven hun werk aan een regulier publiek
te tonen. Die combinatie is niet vanzelfsprekend, want is het ultiem niet onmogelijk om
kunstenaars op te leiden, als je abstractie
maakt van functionele vaardigheden die in
zichzelf niet artistiek zijn? Heeft een opleiding niet meer stabiliteit en bescherming
nodig, weg van de woelige, aan modes en
competitie onderhevige kunstwereld? Hoe
leer je een jonge kunstenaar zijn eigen weg

vinden? Deze vragen spoken, meestal aan
de hand van heel concrete dagelijkse kwesties, al tien jaar lang door de school, zonder
ooit een bevredigend algemeen antwoord
gevonden te hebben.
Danser of choreograaf?
PARTS heeft er nooit naar gestreefd louter
technisch goede dansers af te leveren.
In de snel evoluerende hedendaagsedanswereld, waarin bijna elke choreograaf
zijn of haar eigen ‘techniek’ uitdoktert, blijven er nauwelijks standaarden over, of het
moest de flexibiliteit (fysiek en mentaal) zijn
om zich aan wijzigende standaarden te kunnen aanpassen – en de combinatie van de
twee extremen ballet en release is dan een
interessante oefening in flexibiliteit. Voor
PARTS is een goede danser ook één die
weet wat hij doet, die een creatieve positie
kan innemen binnen een geheel waar hij niet
noodzakelijk ook de eigenlijke choreograaf
is. Het verklaart wellicht waarom vele exstudenten hun carrière beginnen als danser
maar na verloop van tijd ook zelf eigen
werk gaan creëren. Vijftien jaar ervaring
heeft ondertussen geleid tot een min of
meer uitgelijnd curriculum waarmee zulke
actieve dansers opgeleid kunnen worden, en
waarin het uittesten van de eigen creatieve
vaardigheden (in eigen werk, compositie,
improvisatie, variaties en transformaties
binnen repertoireprojecten) een belangrijke
plek krijgt.
PARTS zet daartegenover geen uitgelijnd
programma voor wie ‘choreograaf’ wil
worden. Want wat heeft een autonoom
kunstenaar nodig? Dat is een vraag die eigenlijk maar één consistent antwoord heeft:
een plek en tijd om er zelf een antwoord
op te vinden. In de tweede cyclus van de
opleiding kan er voor wie dat ambieert veel
plek gemaakt worden voor zulk onderzoek:

studiotijd, coaching door een kunstenaar en
het tonen van de resultaten aan het publiek.
Er zijn geen vaste vaardigheden die specifiek aan choreografen aangeboden worden;
wel worden kunstenaars uitgenodigd, die
doorheen de lespraktijk – die evenzeer
gevolgd kan worden door wie zich veeleer
als danser wil ontwikkelen, en waarin niet
zelden het eigen werk van de studenten het
basismateriaal vormt – hun creatieve methodes laten zien, als een voorstel, als een idee
hoe het zou kunnen, eerder dan hoe het zou
moeten.
Deze ‘onwetendheid’, het ontbreken van
een één- en zaligmakend voorbeeld, als
het gaat om de creatieve identiteit van de
student, is een belangrijke oorzaak van het
feit dat er moeilijk een lijn valt te trekken
in de output van PARTS. En dus van het
feit dat het altijd spannend afwachten is
waarmee de PARTS-studenten voor de dag
gaan komen, hoe ze hun ideeën en ambities
vorm geven.
Steven De Belder
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DO 23.09.10 / 20.00 /
CONCERTZAAL
3ABSCHIED /
ANNE TERESA DE
KEERSMAEKER,
JÉRÔME BEL, ICTUS
3Abschied is een ontmoeting tussen Anne
Teresa De Keersmaeker en Jérôme Bel.
Deze choreografen delen een passie voor
dans: de nieuwsgierigheid naar wat het
lichaam op de scène brengt. Muzikaal uitgangspunt van de creatie is Der Abschied,
het laatste deel van Mahlers Lied von der
Erde, live uitgevoerd door Ictus en de
Britse sopraan Sara Fulgoni.

WO 01.12.10 T/M
ZO 12.12.10 / BRUGGE
DECEMBER DANCE 10 /
FESTIVAL
De vierde editie van December Dance,
een samenwerking tussen Concertgebouw
Brugge en Cultuurcentrum Brugge, sluit
aan bij het culturele stadsfestival Brugge
Centraal. Naast werken van twee ankerfiguren, de Duitse choreografe Sasha Waltz
en de Frans-Hongaarse choreograaf Josef
Nadj, presenteert het festival een dansprogramma met toppers uit Centraal-Europa.
www.decemberdance.be
WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
IN&UIT BRUGGE, ‘t zand 34, 8000 brugge

