De regisseurs

De wereld op één podium

Kobe Proesmans is percussionist en
componist. Hij speelt onder meer samen
met Gabriel Rios en Jef Neve. Iris Bouche
is choreografe en artistiek leider van
de dansopleiding van het Koninklijk
Conservatorium te Antwerpen. Zij maakte
reeds choreografieën voor onder andere
de familievoorstellingen Kumari, De Blinde
koning, DODO groot en DODO klein.

Louise Tanoto werd geboren in Indonesië en
groeide op in Londen. Jamie Lee werd dan
weer geboren in Canada en woonde lange tijd
in Australië. Danseres Daisy Ransom Phillips
groeide op in Californië. Kobe Proesmans,
Jeroen Baert, Gwen Cresens, Filip Peeters
en Tania Kloek zijn Vlamingen. Iris Bouche
werd geboren in Bangkok en groeide op
in België. Twee spelers (een muzikante en
een danser) komen uit China: Liu Fang, een
pipaspeelster met wereldfaam, en Li Bo, een
Shaolin kungfu-monnik.

Voor en na deze
voorstelling kan je
gratis de Sound Factory
bezoeken met je ticket.
De Sound Factory is onze
interactieve ruimte voor
geluidskunst.

www.sound-factory.be
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Wulong of de dansende
draak 舞龙
HETPALEIS

Wulong of de dansende draak mét woorden
Het kleine meisje Ming Ming kan ’s nachts
niet slapen. Ze is bang van de schaduwen op
haar kast. Ze gaat op zoek naar Long, haar
knuffel in de vorm van een rode draak, en
drukt die stevig tegen zich aan. Plots gaat
haar kastdeur open en komen er lichtﬂitsen en
schaduwen uit de kast. Haar hele kamer lijkt
wel te bewegen en het licht knippert. Ming
Ming is doodsbang en sluit haar ogen.
Als alles weer rustig wordt, kijkt ze om zich
heen. Het lijkt wel of haar kamer veranderd
is, en haar draakje is verdwenen. Een zwarte
schim komt dreigend dichterbij maar de godin
van de Wind komt uit het niets en jaagt de
schim weg. Zij danst in elegante, draaiende
bewegingen en speelt met Ming Ming. Ze
geeft het meisje de kracht om plezier te
hebben, om haar bang gevoel te vergeten.
Als Ming Ming zich omdraait, staat ze oog
in oog met de krĳger van de Aarde. Hij
leert Ming Ming om dapper te zijn en samen
oefenen ze kungfu. Als hij verdwijnt, moet
Ming Ming even gaan liggen. Ze is moe
geworden van al dat spelen en dansen.
Achter haar verschijnt de godin van de Maan.
Ze draagt een prachtige jurk met mouwen die
de grond raken, waarmee ze sierlijke figuren
danst. Ze brengt Ming Ming rust, maar tegelijk
doet ze het meisje denken aan thuis.
Plots wordt ze weer bevangen door dat
akelige gevoel dat ze had wanneer ze niet kon
slapen. Achter haar duiken opnieuw duistere
schimmen op. Drie demonen proberen Ming
Ming te vangen. Ze verzet zich, maar wordt
uiteindelijk toch overmeesterd. De demonen
trekken alle kracht uit Ming Ming en ze
verdrinken haar in de onderwereld.

De demonen laten Ming Ming voor dood
achter en blijven van op een afstand naar
haar kijken. Maar het meisje is niet dood. Met
haar laatste krachten slaat ze haar hand op de
grond. Een harde bons weerklinkt. Zo roept
Ming Ming haar draak ter hulp. Long is de
enige die kan helpen, hij geeft levenskracht
en geluk. Bij elke slag op de grond, deinzen
de demonen achteruit. Zal Long op tijd
aankomen om Ming Ming te redden uit de
handen van de demonen?

Uitvoerders en programma
Iris Bouche, Kobe Proesmans: regie
Iris Bouche: choreografie
Kobe Proesmans: componist
Daisy Ransom Phillips, Louise Tanoto,
Jamie Lee, Li Bo: spel & creatie
Filip Peeters, Tania Kloek: poppenspel
Kobe Proesmans: percussie
Jeroen Baert: viool
Gwen Cresens: accordeon en bandoneon
Liu Fang: pipa (chinees snaarinstrument)
& guzheng
Stef Stessel: scenografie
Aarich Jespers: geluidsinstallaties
Filip Peeters: ontwerp poppen
Alexandra Gilbert: kostuums
Barbara De Wit, Stef Stessel: lichtontwerp
Jelte Van Roy, Lore Missinne (stage):
dramaturgie
Francis Van Laere, Ben Bonner: geluidsontwerp
Ben Bonner: uitvoering geluid
Barbara De Wit: uitvoering licht
Fati Ben Azouz, Marco Santy: polyvalente
techniek
Hilde Mertens, Veerle Segers, Diem Nga
Hoang Gilbert (assistente), Birgit Andries
(stage), Malou Mertens (stage): uitvoering
kostuums
Hilde Mertens, Veerle Segers: kapsel, grime
Aarich Jespers, Danny Havermans,
Luk Willekens, Fati Ben Azouz, Vicente
Simon Y Araixa, Francis Van Laere, Dries
Meynckens, Erik Moonen, Stef Stessel,
Barbara De Wit, Ken Van De Mierop
(stage), Patrick Romain: uitvoering decor
Lore Missinne (stage): regieassistentie
Vicente Simon Y Araixa: toneelmeester
Erik Moonen: projectleiding

met dank aan Risheng Wang, Cesar Janssens,
Filip Wauters, Stef Van Alsenoy, Beatriz
de Gálvez, Stanislav Dobak, Eastman,
Sumalin Gijsbrechts en alle medewerkers
van HETPALEIS

in samenwerking met Cultuurcentrum Brugge
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Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

