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OUTWITTING
THE DEVIL
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Akram Khan Company

Cast & credits
‘Dans ce contexte, la danse
sidérante, presque martiale
dans son attaque et sa texture
des différents interprètes,
relie les morceaux du voyage
éclaté du vieux Gilgamesh.
Les performeurs, âgés de 25
à 68 ans, tous exceptionnels,
de cultures et de techniques
diverses — bharata natyam,
contemporain, classique et
traditionnel, hip-hop… —,
affûtent une écriture
sophistiquée jusqu’au
bout des orteils. Gracieuse
et coupante, entre ciel et
terre avec ses pliés au ras
du sol et ses regards haut
levés, très animale aussi,
la gestuelle saisit, attrape,
mord, étreint, étrangle.’

Akram Khan (UK) is een van de meest
gevraagde Britse choreografen van zijn
generatie. Hij begon al op jonge leeftijd te
dansen en studeerde nadien onder andere
aan de Brusselse dansschool P.A.R.T.S.,
opgericht en geleid door de Belgische
choreografe Anne Teresa de Keersmaeker.
In de late jaren ‘90 presenteerde Akram
Khan zijn eerste solowerk, waarin hij
zijn Bengaalse afkomst combineert
met moderne dans. Hij werkte samen
met opmerkelijke gezelschappen en
artiesten afkomstig uit verschillende
culturen en artistieke domeinen, zoals het
Nationale Ballet van China, het English
National Ballet, de London Sinfonietta
maar ook Juliette Binoche, Florence
and the Machine, Anish Kapoor en Sidi
Larbi Cherkaoui. Tijdens zijn 19 jaar
lange professionele carrière mocht hij al
tientallen prijzen in ontvangst nemen.

19.15 Inleiding door Lori Tuerlinckx
—
Akram Khan: artistieke leiding &
choreografie
Ching-Ying Chien, Jasper Narvaez,
Dominique Petit, James Vu Anh Pham,
Mythili Prakash & Sam Asa Pratt: dans
Ruth Little: dramaturgie
Aideen Malone: lichtontwerp
Tom Scutt: decorontwerp
Vincenzo Lamagna: compositie &
geluidsontwerp
Kimie Nakano: kostuumontwerp
Jordan Tannahill: tekst
Mavin Khoo & Azuza Seyama:
repetitieregie & coaching
Farooq Chaudhry: uitvoerend producent
Tina Fagan: technisch management
Marek Pomocki: stagemanagement
Zak Macro: lichttechniek
Samuel Collier: sound engineering
Mashitah Omar: tourmanagement

coproductie: Théâtre de Namur – Centre
Scénique, CENTRAL – Centre Culturel de
La Louvière, Festival d’Avignon, Théâtre
de la Ville – Paris, Sadler’s Wells London,
La Comédie de Clermont-Ferrand – scène
nationale, COLOURS International Dance
Festival 2019 – Stuttgart
met de steun van Arts Council England
Akram Khan is een Associate Artist van
Sadler’s Wells, Mountview London en
Curve Leicester

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.

— Le Monde
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Een allesomvattend universum

Het eeuwenoude Gilgamesj-epos vormt
niet enkel de inspiratiebron voor Akram
Khans nieuwe creatie, het geldt ook als
een van de vroegste literaire werken. Het
epos vertelt het verhaal van Gilgamesj, die
als zoon van een koning en een godin voor
twee derde god en voor één derde mens
is. Hij is de vijfde koning van de stad Uruk
en beleeft allerlei heldhaftige avonturen.
Deze avonturen kenden een eeuwenlange
mondelinge traditie. In een later stadium
werden ze op kleitabletten in spijkerschrift
neergeschreven. Ze verdwenen een tijdlang
en doken een hele poos later opnieuw op.
Net omdat het epos werd neergeschreven
– het is een van de oudste literaire
werken – wist het werk te overleven en
bereikt het vandaag nog steeds mensen.

Met dit universele verhaal put Akram
Khan uit het verleden om meer inzicht
in het heden te bieden. Zo toont hij
dat er in de vroegste literatuur reeds
elementen aanwezig waren die vandaag
de dag nog steeds deel uitmaken van het
menselijk bestaan. Ook bij de dansers
zelf gaat Khan op zoek naar universeel
menselijke kenmerken. De performers
bevinden zich namelijk op verschillende
momenten in hun leven. Ook zij worden
gekenmerkt door diverse achtergronden
en ervaringen. Op die manier doorbreken
ze de grenzen van tijd en ruimte en geven
ze gestalte aan de term ‘identiteit’. De
zes diverse en stuk voor stuk unieke
individuen creëren samen een wereld die
herinnert aan mythische taferelen. Ze
zetten deze schets in als een spiegel om de
hedendaagse onttoverde maatschappij
een nieuwe toekomst in te blazen.

In een van de vele avonturen gaat
Gilgamesj samen met zijn vriend
Enkidoe op pad en begeven ze zich
naar het cederwoud. Daar richten de
twee vrienden een ware ravage aan.
Het is precies dit apocalyptische beeld
dat voor Akram Khan het uitgangspunt
van deze voorstelling was. Vertrekkend
vanuit een puinhoop geeft Outwitting
the Devil een verbrokkelde toestand weer
en ontwikkelt er zich een zoektocht naar
de constructie van een nieuw begin. Een
toekomst die zich uitstrekt over allerlei
grenzen heen. Dat geeft de voorstelling
een wereldse, universele toets.

Oude verhalen weer in herinnering
brengen en ze in een hedendaagse
context plaatsen is iets wat Akram
Khan wel vaker doet. Dat doet hij via
oorlogsverhalen of door een inkijk te geven
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Outwitting the Devil draagt een wereld
in zich die omsluierd is door mysterie.
De voorstelling wordt omgeven door
geluiden en is gehuld in stilte. Aan de
hand van beweging wordt er een verhaal
overgeleverd en tegelijkertijd wordt
datzelfde verhaal al dansend op het
moment zelf geschreven. Als toeschouwer
betreed je een wereld met een herkenbare,
maar toch steeds verrassende lichaamsen beeldtaal, die baadt in een gloed van
schemering. Deze schemering en het
spel tussen licht en donker accentueert
de structuur van het menselijke lichaam.
Het belicht het individuele karakter van
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• Het Gilgamesj-epos is een van
de oudste literaire werken
uit de wereldgeschiedenis.
• De zes dansers komen
uit verschillende
leeftijdscategorieën en
verschillende culturele
achtergronden.
• Oude en nieuwe verhalen
versmelten in elkaar tot
een nieuw verhaal.

in de wortels van bepaalde gebruiken
of culturen. Door een dialoog aan te
knopen met belangrijke gebeurtenissen,
door zaken uit de geschiedenis weer op
te graven en door dit materiaal in een
nieuw daglicht te plaatsen, vertelt Akram
Khan telkens opnieuw een eigen verhaal
en creëert hij een uniek universum.

© Jean-Louis Fernandez
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Belichaamd door zes dansers, draagt
Outwitting the Devil tientallen eeuwen
in zich. Het verhaal situeert zich zowel
in het Tweestromenland – dat zich in
het zuidelijke deel van Mesopotamië,
tussen de Tigris en de Eufraat bevindt –
als in een hedendaagse samenleving.

elke afzonderlijke danser. Stuk voor stuk
zijn het gevormde lichamen waarvan de
aders, spieren, ribben en zelfs huidplooien
uitgelicht worden. Ook deze lichamen
verbeelden en vertellen een verhaal, net
als de verschillende gezichtsuitdrukkingen,
luide of onhoorbare kreten en emoties. Elke
spier, elke rimpeling en elke zweetdruppel
vertelt een verhaal. De stof die de
dansende lichamen bedekt, vertelt een
verhaal. De kleuren van deze stoffen en
de daaronder schuilende huidskleuren
vertellen een verhaal. Het licht vertelt
een verhaal. De geluiden vertellen een
verhaal. De ongeschreven tekst vertelt
een verhaal. De bewegingen vertellen
een verhaal. De gehele sfeer van de
voorstelling vertelt een verhaal. En al
deze individuele verhalen vormen samen
een krachtig en bezwerend ritueel.

‘Vertrekkend vanuit
een puinhoop geeft
Outwitting the Devil
een verbrokkelde
toestand weer en
ontwikkelt er zich
een zoektocht naar de
constructie van een
nieuw begin.’

— Lori Tuerlinckx
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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.
Lees meer over onze inspanningen op concertgebouw.be/eco.

d

Opruimactie op het stran
van Zeebrugge . .

. . alle to
spoelen met rege iletten
nwater . .
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26 - 28 FEBRUARI 2020
BRUGGE
WWW.BITSOFDANCE.BE

zo 10 nov 2019 – zo 02 feb 2020

. . energiezuinige
belichting . .

. . seizoensgebonden en lokale gerechten . .

. . papier en hou
verantwoord bosbt uit
eheer . .

. . en zoveel meer

Foto-expo Joost Vandebrug
Cinci Lei

Met Bruce Lee and The Outlaw toont
fotograaf, regisseur en documentairemaker
Joost Vandebrug een rauw en eerlijk
beeld van het leven onder de straten in
Boekarest. Zes jaar lang volgde hij de
jonge Nicu samen met een grote groep
daklozen. De Nederlands-Britse fotograaf
legde deze verborgen wereld vast in een
reeks foto’s, die momenteel te zien zijn in
het Concertgebouw. Vandebrug heeft een
passie voor visuele storytelling en werkt
zowel aan eigen projecten als in opdracht
van bedrijven als Nike en Vogue.

Bezoek de tentoonstelling van Joost Vandebrug voor of na een voorstelling in het
Concertgebouw. Of combineer de tentoonstelling met Concertgebouw Circuit, het origineel
bezoekersparcours met kunst en architectuur.
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In de kijker
DONDERDAG
16 JAN 2020
20.00 Magdalenazaal

DINSDAG & WOENSDAG
28 & 29 JAN 2020
20.00 Concertzaal

© Patroklos Skafidas

extra
voorstelling
op 28 jan

Opus & Elvedon

EVOL

Christos Papadopoulos

Ecce

In Opus slaagt Christos Papadopoulos
erin om via unieke, intrigerende
dans de livemuziek van Bach te
veruitwendigen. Het lichaam fungeert
als een extra instrument. Elvedon
is een groepschoreografie van een
adembenemende puurheid geïnspireerd
op Virginia Woolfs The Waves.

Met EVOL zetten Claire Croizé en
Etienne Guilloteau de woorden van
Rainer Maria Rilke om in beweging. Vier
dansers belichamen Rilkes Elegieën
van Duino. Elk van hen put uit een
unieke persoonlijkheid en dansstijl. De
muziek van David Bowie baant zich
een weg tussen de vier lichamen.

Laat weten wat je van de voorstelling vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

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

concertgebouw.be

