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Lisbeth Gruwez dances
Bob Dylan
Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe

Biografieën

Uitvoerders en programma

Lisbeth Gruwez (BE) verdiende haar
sporen bij gezelschappen als Ultima Vez
en Needcompany en danste jaren bij Jan
Fabre, onder meer in de speciaal voor
haar gecreëerde solo Quando l'uomo
principale è una donna. Met Voetvolk creëert
Gruwez haar eigen producties. Haar eerste
choreografie dateert ondertussen al van
2005. Haar debuut Forever Overhead kreeg
toen onmiddellijk goede kritieken van zowel
publiek als professionelen.

Lisbeth Gruwez & Maarten Van
BELGISCHE
AVANTCauwenberghe: concept & uitvoering PREMIÈRE
Lisbeth Gruwez: choreografie
Harry Cole & Caroline Mathieu:
lichtontwerp
met dank aan Bart Meuleman, Café Costume
& Marie Szersnovicz

Maarten Van Cauwenberghe (BE) begon
gitaar te spelen op zijn 12e. Na zijn studies
op de Jazzstudio in Antwerpen begon zijn
carrière als muzikant bij Jan Fabre / Troubleyn.
Hij componeerde de muziek voor Fabres Je
Suis Sang en voor Quando l'uomo principale
è una donna met Lisbeth Gruwez. In 2006
richtte Van Cauwenberghe samen met Lisbeth
Gruwez het gezelschap Voetvolk op. Hun
eerste voorstelling was Forever Overhead,
later volgden Birth of Prey, HeroNeroZero, It's
going to get worse and worse and worse, my
friend en AH/HA. Maarten Van Cauwenberghe
had tussen 2004 en 2008 een eigen poprockband, Babyjohn. In 2013 startte hij met
een nieuwe band, Dendermonde, die een
mix tussen van psychedelische punk en
elektronische muziek brengt.

productie: Voetvolk vzw
coproductie: KVS, Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis, Ballet
du Nord (Roubaix), Théâtre d’Arras / Tandem
Arras-Douai, Les Brigittines (Brussel), Theater
Im Pumpenhaus (Münster) en Troubleyn/Jan
Fabre (Antwerpen)
spreiding: Key Performance

Muzikant/componist Maarten Van
Cauwenberghe, vaste kompaan binnen
Voetvolk, draait songs van Bob Dylan op
vinyl; Lisbeth Gruwez danst. Zo spreken ze
met elkaar zonder iets te zeggen, verenigd
door die liedjes uit de jaren 1960 en 1970.
Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan is
uitgepuurd, minimalistisch, en voert je mee
naar de plek waar de avond overvloeit in de
nacht, waar het feest ten einde loopt en de
gasten huiswaarts keren, waar één iemand
op de dansvloer achterblijft, onverstoorbaar,
verzonken in dialoog met de muziek.

met de steun van NONA –
Kunstencentrum Mechelen, KVS (Brussel)
& de Vlaamse Gemeenschap
—
met muziek van Bob Dylan

in samenwerking met Cultuurcentrum Brugge
DANS

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.
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zo 13.12.15 / 17.00 / Stadsschouwburg
Edging / Guillaume Marie, Igor Dobricić
& Kazuyuki Kishino (aka KK Null)
Edging is een persoonlijk ritueel rond
verwachting, de ijdele hoop dat we kunnen
ontsnappen aan onze menselijke conditie en de
apocalyps. Een performance voor twee dansers
(Guillaume Marie & Suet-Wan Tsang) en de
Japanse noise-artiest KK Null.

zo 13.12.15 / 20.00 / MaZ
Wellness / Florentina Holzinger &
Vincent Riebeek
In Wellness gaat het spraakmakende duo
Florentina Holzinger en Vincent Riebeek
op zoek naar manieren om zich als mens te
perfectioneren. Het ultieme doel? Hun eigen
versie van Miss of Mister Universe.
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

Op zoek naar een origineel cadeau-idee?
Schenk uw geliefde(n) een avondje cultuur!
Bestel uw geschenkbon voor een bedrag naar keuze op:
www.concertgebouw.be of via +32 70 22 33 02
BESTEL UW TICKETS NU OP

Gezellig tafelen voor of na een
voorstelling met een verrassing
op vertoon van het concertticket.
www.concertgebouw.be/servies.
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Praat na de voorstelling gezellig na in het
Concertgebouwcafé of vertel ons wat u ervan vond
(@concertgebouwbr).
of Twitter
op Facebook

