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Sharon Eyal / Ensemble tanzmainz

Biografie

Cast
en credits
zalen als The Joyce Theatre in New York,
Jacob’s Pillow in Becket, Massachusetts,
Sadler’s Wells in London en op festivals
als Montpellier Danse en Julidans in
Amsterdam. In 2004 ontving Eyal een
award van het Israëlische ministerie van
cultuur voor haar werk als ‘Young Dance
creator’ en in 2008 werd ze verkozen tot
‘chosen artist’ door de Israëlische Cultural
Excellence Foundation. Verder kreeg ze
ook al de Landau Prize for the Performing
Arts, de prestigieuze Fedora Prize en
de Jovan Ćirilov Award op het Belgrade
Dance Festival. Voor Soul Chain mocht ze
in 2018 de Duitse theaterprijs Der Faust in
ontvangst nemen.

19.15 Inleiding door Tim Taveirne

Sharon Eyal: choreografie
Gai Behar: artistiek advies
Ori Lichtik: muziek
Rebecca Hytting: kostuumontwerp
Alon Cohen: decor- & lichtontwerp
Rebecca Hytting, Tom Weinberger:
assistentie choreografie
Andrea Svobodova: repetitor
Madeline Harms, Daria Hlinkina, Bojana
Mitrović, Nora Monsecour, Amber
Pasters, Maasa Sakano, Marija Slavec,
Milena Wiese, Justin Brown, Zachary
Chant, Finn Lakeberg, Cornelius Mickel,
Sándor Petrovics, Matti Tauru, Louis
Thuriot, John Wannehag: dans
Ensemble tanzmainz: productie
Honne Dohrmann: artistieke directie
Lisa Besser, Julia Danila:
productiemanager
Maria Eckert, Bianca Wolf: asistentie
artistieke directie
Luka Curk: decor- en klankktechniek
Ulrich Schneider: lichttechniek
Matthew Tusa: stagemanager
Maria Eckert: tourcoördinatie

Human Labels /
100 Identity Cups
Op sociale en niet-sociale media wordt er
tegenwoordig stevig gelabeld. We zijn voor
of tegen. Links of rechts. Realist of dromer.
Ook op bumperstickers of koffietassen
lijkt het of we slechts één kenmerk hebben.
We zijn echter allen variaties op hetzelfde
thema: de ‘mens’ met zijn veelvoud aan
eigenschappen.
Met de installatie Human Labels / 100
Identity Cups wil Peter De Bruyne een cup
in het hoenderhok gooien en tegen de
polarisatiegolf in surfen. Gedurende het
seizoen zal de installatie evolueren, van
stigmatiserende labels naar een bredere
blik op wie we (kunnen) zijn.

© Peter De Bruyne

wo 11.09.2019 - di 30.06.2020

We nodigen ook jou graag uit om deel
te nemen en Cups te vervangen door
alternatieven. Neem alvast een kijkje
in de Expobox in de Inkomhal.
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Ensuite
Wat vond jij van de voorstelling?
Heb je ideeën, feedback,
verwachtingen, verzuchtingen,
lof … dat je graag met anderen
wil delen? Sluit je dansavond af
in schoonheid en kom langs in
het Atelier voor een informele
aftertalk met de andere
toeschouwers, en misschien
ook met de programmator of
de artiesten zelf.

—

DANS

20 SEP 2019

—

BIOGR AFIE

Sharon Eyal (IS) werd geboren in Jeruzalem.
Ze danste van 1990-2008 bij de Batsheva
Dance Company en startte als choreografe
in het kader van Batsheva’s Dancers Create
project. Ze was een tijdlang co-artistiek
directeur en huischoreograaf bij Batsheva.
In 2009 creëerde ze voor het eerst werk
voor andere danscompagnieën met Killer
Pig (2009) en Corps de Walk (2011) voor het
Noorse dansgezelschap Carte Blanche.
Verder maakte ze ook Too Beaucoup
(2011) voor Hubbard Street Dance Chicago
en Plafona (2012) voor Tanzcompagnie
Oldenburg in Duitsland. In 2013 richtte
Eyal haar eigen danscompagnie L-E-V
op samen met haar trouwe collega Gai
Behar. Sindsdien trad de compagnie meer
dan 150 keer op, onder meer in beroemde
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Een stevig gebeiteld portret van een groep individuen

Dansen is dromen. Vraag Sharon Eyal naar
haar beroep en je krijgt dit als antwoord:
‘I’m making a dream. I’m dreaming and then
I’m putting it out. Of course it’s my work,
but it doesn’t matter how you call it – it’s
something that was always there for me.’
Ze schuwt de term ‘choreograaf’ en toch is
dat wat ze al bijna heel haar leven is. Eerst
als huischoreograaf bij Batsheva Dance
Company in Tel Aviv – waar ze ook haar
carrière als 19-jarige danseres begon –,
later voor gezelschappen in onder andere
Duitsland, Noorwegen en Noord-Amerika.
Samen met muziekproducer en partner
in crime Gai Behar richtte ze in Israël haar
eigen ensemble op, L-E-V Company.

bewegingen resulteren in een grote fysieke
krachttoer, gedreven door de beats van
componist Ori Lichtik. De dansers bewegen
precies en uniform op het ritme van de
muziek. Soul Chain maakt het contrast
tussen het individu en de groep zichtbaar.
Soms gaat iemand zijn eigen weg, bijna
onmerkbaar.

Sharon Eyal is niet meer weg te denken uit
de Europese en internationale dansscene.
Ze ontving verschillende prijzen voor haar
baanbrekende voorstellingen. Corps de
Walk, een samenwerking met het Noorse
dansgezelschap Carte Blanche, was
zonder twijfel een mijlpaal. Voor haar, voor
het gezelschap én voor Concertgebouw
Brugge. De voorstelling maakte deel uit
van December Dance 12, met focus op het
Noord-Europese danslandschap.

De dansers bewegen zich in strakke
formaties over de scène. Hun
gedisciplineerde lichamen lijken soms
ingesnoerd in korsetten. De herinnering
aan het ballet is nooit veraf. Denk aan
de iconische choreografieën van Vaslav
Nijinsky voor de Ballets russes. Toch blijft
Eyal in deze choreografie ver weg van
de elegantie van haar samenwerkingen
met het Nederlands Dans Theater. Of de
stoere en groteske beweeglijkheid van
haar eigen gezelschap L-E-V. Soul Chain
is een stevig gebeiteld portret van een
kleine samenleving, een groep individuen.
Tussen mens en beest, tussen wanhoop en
brutaliteit. De immense kracht die ervan
uitgaat referereert misschien aan de titel,
soul chain, zielenketen. De dansers vormen
een energetische ketting.

Een energetische ketting
Soul Chain ging in première in 2017 en
is het resultaat van een samenwerking
met tanzmainz, het dansensemble
van Staatstheater Mainz. De extreem
veeleisende choreografie won de Duitse
theaterprijs Der Faust. Een groep van
zeventien dansers beweegt zich voort als
een levend organisme. Het individu wordt
uitgewist en opgenomen in een groot
lichaam. Denk aan een zwerm vogels, een
school vissen. De abrupte, soms vloeiende

Het innerlijke verhaal
Sharon Eyal maakt dansvoorstellingen
volgens een zeer intensief en strikt
repetitieproces. Ze houdt ervan om
haar dansers tot het uiterste te drijven.
Het extatische lichaam is haar grootste
inspiratiebron. Hoe extremer de lichamelijke
uitputting, hoe groter de emotionele
lading. Middenin een repetitieproces
krijgen dansers soms last van ademnood
of slapeloosheid. Eyal vergelijkt dans in dat
opzicht met het lopen van een marathon.
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Haar werk situeert zich op het hoogtepunt
van de ontmoeting tussen het emotionele,
gevoelsmatige en de limieten van het
menselijk lichaam.
Eyal interpreteert ‘choreografie’ als een
medium waarin het hoogstpersoonlijke,
onzichtbare verhaal van de danser via
het lichaam gecommuniceerd wordt.
Choreografie betekent niet louter de
weergave van een stuk dans maar refereert
ook aan de innerlijke gevoelswereld van de
danser. Creëren of repeteren is een proces
dat zich voltrekt vanuit het onderbewuste.
Omdat Eyal geïnteresseerd is in het lichaam
als een geschiedenis op zichzelf, wil ze
in haar voorstellingen niet op zoek naar
de weergave van een lineair verhaal. Het
verhaal bestaat immers al op scène in de
aanwezigheid van de dansers.
Haar voorstellingen ontstaan niet vanuit
een bedoeling om iets over de wereld te
zeggen. Veeleer probeert ze de inherente
logica van het repetitieproces te begrijpen
en te volgen. Zo ontstaat een choreografie
die ook de weergave is van iets wat eigenlijk
onzichtbaar en onvatbaar is voor de
toeschouwer; de onderlinge dynamiek en
energie tussen de dansers. Dans toont zo de
doorsnede van het innerlijke verhaal, de ziel.
Mr. Gaga
Eyal wilde oorspronkelijk balletdanseres
worden. Van ’s morgens tot ’s avonds bekeek
ze video’s om zichzelf te trainen. Ze brak al
haar pointes. De ommekeer kwam tijdens
haar carrière bij Batsheva Dance Company.
Ze werkte er 23 jaar onder de vleugels van
Ohad Naharin, beter bekend als ‘Mr. Gaga’
uit de gelijknamige documentaire van

‘Eyal interpreteert
‘choreografie’ als een
medium waarin het
hoogstpersoonlijke,
onzichtbare verhaal
van de danser
via het lichaam
gecommuniceerd
wordt.’

Tomer Heymann. Naharin is een Israëlische
danser en choreograaf en voormalig aristiek
leider van Batsheva Dance Company. Hij
ontwikkelde Gaga, een bewegingstaal
en pedagogie die zijn gezelschap een
eigen identiteit heeft gegeven en het
Israëlische danslandschap sterk heeft
gekarakteriseerd.
Veel meer dan een reeks technische tools is
Gaga een vocabularium, een taal. Het creëert
een context of kader waarbinnen de dansers
zich vrij kunnen bewegen, vaak vanuit
improvisatie. Gaga is erop gericht de controle
en het zelfbewustzijn over de bewegingen
los te laten. Eyal is sterk beïnvloed door deze
techniek en past deze ook deels toe op haar
eigen werk. Daarover zegt ze: ‘The Gaga
contemporary style of dancing is amazing
and it gave me a lot of freedom to be who I
am. It gave me the direction I wanted to go in
and that’s the most important to me. I could
go my own way!’
— Tim Taveirne
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Dans als doorsnede
van de ziel

Statement van de artiest

Het Concertgebouw
gaat voor duurzaam
Concertgebouw Brugge wil een voortrekker zijn in het maatschappelijk verantwoord
ondernemen. We engageren ons daarom onder meer voor een ecologisch beleid waarin we
onze medewerkers, ons publiek, onze klanten en partners met volle overtuiging meenemen.
Onze inspanningen gaan niet onopgemerkt voorbij, want we werden door de stad Brugge
geselecteerd als Duurzame held in het kader van de Week van de Duurzame Gemeente
(18-25 september). Lees meer over onze inspanningen op concertgebouw.be/eco.

‘Basically it's
all about love,
about the love
to the others,
to yourself, to
the space which
surrounds you.’

d
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. . alle to
spoelen met rege iletten
nwater . .
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Opruimactie op het stran
van Zeebrugge . .

. . energiezuinige
belichting . .

‘We find a big loneliness in us confronted
with the love of life, this huge passion,
which is not always present in our feelings.
We have to accept this loneliness
of us all. Everyone is living their
own life and is ending it alone.
There are big emotions within the bodies.
I believe, it doesn´t need a story, much more
its priority shows the actual expression
through the bodies and muscles.
Soul Chain represents a creation about
desire. You see the pain, the sweat
and how the inner being is trying to
find its way to the outside. This power
is growing more and more while the
bodies are slowly getting tired.

For me it´s all about the humans, who are
standing here. How they look at you, how
you look to them, how they look at each
other. Sometimes it´s impossible to see the
emotion through your eyes, but you know
they are there you feel them under your skin.

. . seizoensgebonden en lokale gerechten . .

Basically it`s all about love, about the love
to the others, to yourself, to the space which
surrounds you, love to everything. Love is
like tissue.

. . papier en hou
verantwoord bosbt uit
eheer . .

I don´t plan any scene, much more I feel
what is right in this moment very intuitive,
almost like an animal.’

. . en zoveel meer

— Sharon Eyal over Soul Chain
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In de kijker
WOENSDAG

DONDERDAG — ZONDAG
05 DEC — 15 DEC 2019

23 OKT 2019

Inoah

December Dance 19

Bruno Beltrão / Grupo de Rua

Curated by Needcompany

De Braziliaanse choreograaf Bruno
Beltrão smokkelt stijlen uit de streetdance
binnen in de wereld van hedendaagse
dans en conceptueel theater. In
Inoah ontvouwen tien dansers een
adembenemende compositie. Ze tonen
relaties in al hun facetten: zachtaardig en
subtiel, bedreigend en explosief.

December Dance 19 is in handen van
kunstenaarshuis Needcompany.
Vanuit de stam van artistieke
grondleggers Jan Lauwers, Grace Ellen
Barkey en Maarten Seghers vertakt
het programma in velerlei richtingen.
Met premières van Needcompany,
een wereldpremière van land- en
generatiegenoot Wim Vandekeybus
en gevestigde en nieuwe iconen van
de hedendaagse dans zoals William
Forsythe, Marlene Monteiro Freitas,
Sung-Im Her en Mohamed Toukabri.

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge
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