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nl
Het jaarlijkse internationale dansfestival December Dance, een intense samenwerking
tussen het Concertgebouw en Cultuurcentrum Brugge, is ondertussen aan zijn derde editie
toe en wordt stilaan een gevestigde waarde in binnen- en buitenland. Het basisconcept van
December Dance is de afwisseling tussen curatorschappen en focussen. Terwijl het festival
in de even jaren opgebouwd wordt rond een geografische/thematische focus (Québec in
2008), nodigen we in de oneven jaren een prominente choreograaf als curator uit. Sidi Larbi
Cherkaoui beet in 2007 de spits af, in 2009 neemt Anne Teresa De Keersmaeker, choreografe
en artistiek leider van het Vlaamse dansgezelschap Rosas, de honneurs waar. Zij zal eigen
werk en spin-offs van eigen werk voorstellen en nodigt ook andere artiesten en producties uit.
December Dance zet dans in al zijn vormen in de schijnwerpers met een gevarieerde en brede
mix aan stijlen en genres. Het festival presenteert gevestigde waarden en biedt tegelijk kansen
aan jonge makers om hun creaties te tonen binnen een ‘beschermende’ context. Zo krijgen
ze in de slipstream van bekende namen hun plaats in een festival dat bezocht wordt door een
(inter)nationaal publiek van dansliefhebbers én professionelen. Het project December Dance
Kids richt zich dan weer specifiek op kinderen en jongeren.
fr

Le festival international annuel de danse December Dance, résultant d’une intense
collaboration entre le Concertgebouw et Cultuurcentrum Brugge, en est à sa troisième édition
et est en train de devenir une valeur sûre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières.
Le concept de base de December Dance prévoit une alternance entre des coups de projecteurs
géographiques ou thématiques les années paires (Québec en 2008) et des appels à des
chorégraphes de premier plan invités comme curateurs pour les années impaires. En 2007,
Sidi Larbi Cherkaoui nous a fait l’honneur d’ouvrir les débats et en 2009, nous accueillons
Anne Teresa De Keersmaeker, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie de danse
flamande Rosas , comme curateur du festival. Proposant ses propres spectacles ou des dérivés
de ses spectacles, elle invite également d’autres artistes et productions.
Grâce à une programmation très variée couvrant de nombreux genres et styles de danse,
December Dance donne un coup de projecteur sur la danse dans toutes ses formes. Si le
festival présente des valeurs sûres, il donne aussi une chance aux jeunes chorégraphes en
leur proposant de monter leurs créations dans un contexte ‘protégé’. Dans le sillage d’artistes
réputés, ils trouvent ainsi une place dans un festival fréquenté par un public (inter)national
d’amateurs et de professionnels de la danse. Par ailleurs, le December Dance Kids prévoit un
programme qui s’adresse aux enfants et aux jeunes.

en

curator
ANNE TERESA
DE KEERSMAEKER

This year already sees the third edition of the annual international dance festival
December Dance, an intense collaboration between the Concertgebouw and Cultuurcentrum
Brugge, which is fast becoming an established value in Belgium and abroad. December
Dance’s basic concept is the alternation between curatorships and focuses. On even years the
festival is built up around a geographic/thematic focus (Québec in 2008), and on odd years
we invite a prominent choreographer as curator. Sidi Larbi Cherkaoui was the first in 2007
and in 2009 Anne Teresa De Keersmaeker, choreographer and artistic leader of Flemish dance
ensemble Rosas took over. She will perform her own work as well as spin-offs of her own
work and invite other artists and productions.
December Dance puts dance in all its formats in the spotlight with a varied and broad mix
of dance styles and genres. The festival presents established values and offers opportunities
to young makers to present their creations within a ‘protective’ context. In the slipstream of
well-known names they are given an opportunity at a festival that is visited by a(n) (inter)
national audience of dance lovers and professionals. The December Dance Kids project
focuses on children and youngsters specifically.

wo x mer x wed

02.12.2009

Rosas danst
Rosas
Anne Teresa De
Keersmaeker /
Rosas

Stadsschouwburg x 20.00 x 19.15 Inleiding door Gloria Carlier x € 26 22 18 13 x Keuzeabo DD

nl
In 1982 was Fase van Anne Teresa De Keersmaeker een
openbaring. Een jaar later verbaasde de toen piepjonge
choreografe het publiek nogmaals met het compositorisch
uiterst sterke Rosas danst Rosas. De productie betekende ook
de start van de groep Rosas. Rosas danst Rosas groeide uit tot
een klassieker en werd verschillende keren heringestudeerd
door nieuwe casts. Vandaag, 26 jaar later, neemt De
Keersmaeker opnieuw zelf haar plaats in op de scène en
danst zij met drie leden van de tweede generatie, met name
Cynthia Loemij, Sarah Ludi en Samantha Van Wissen. Rosas
danst Rosas bevat een prefiguratie van de spanningsvelden
die karakteristiek zullen worden voor het werk van Anne
Teresa De Keersmaeker: het contrast tussen rationele structuur
en betekenisvolle emotie, de dialectiek tussen agressie en
tederheid, de interactie tussen unisono en contrapunt, tussen
eenvormigheid en individualiteit. De muziek van Rosas danst
Rosas werd gecomponeerd door Thierry De Mey en Peter
Vermeersch.

Anne Teresa De Keersmaeker
choreografie
Anne Teresa De Keersmaeker,
Cynthia Loemij, Sarah Ludi,
Samantha Van Wissen dans
Thierry De Mey, Peter
Vermeersch muziek
Thierry De Mey, Walter
Hus, Eric Sleichim, Peter
Vermeersch muziekopname
Anne Teresa De Keersmaeker
decor
Remon Fromont lichtontwerp
Rosas kostuumontwerp
productie (creatie 1983): Rosas,
Kaaitheater, Klapstuk
productie (herneming 2009):
Rosas

fr

En 1983, la toute jeune chorégraphe Anne Teresa De
Keersmaeker créa la surprise par la force de composition de
Rosas danst Rosas. C’est cette production sur une musique de
Thierry De Mey et Peter Vermeersch qui a donné naissance à
la compagnie Rosas. Aujourd’hui, vingt-six ans plus tard, De
Keersmaeker elle-même reprend ce classique.

en

Rosas danst Rosas © Anne Teresa De Keersmaeker

In 1983, the very young choreographer Anne Teresa De
Keersmaeker amazed the public with the compositionally
sublime Rosas danst Rosas. This production, to music of
Thiery De Mey and Peter Vermeersch, launched the Rosas
ensemble. Today, 26 years later, De Keersmaeker takes to the
stage again with this classic.
‘Rosas danst Rosas is ondertussen al 25 jaar oud, maar voor
mij nog steeds actueel. Alle basiselementen van het traject van
Rosas zitten erin vervat. Het stuk zoekt de grenzen en extremen
van tijd, ruimte en energie op, door zich te concentreren op het
alledaagse – liggen, zitten, rechtstaan en de ruimte nemen. De
uitgesproken vrouwelijkheid en de mathematische precisie van
de choreografie lijken elkaar tegen te spreken maar werken op
elkaar in: de structuur versterkt de emotie, de emotie maakt de
structuur leesbaar.’ — ATDK, mei 2009
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do x jeu x thu

03.12.2009

Works by 3/1
Jean Luc Ducourt
Jan Michiels

CONCERTGEBOUW x concertzaal x 20.00 x 19.15 Inleiding door Lieve Dierckx x € 15 x Keuzeabo DD

nl
De Franse, in Brussel werkende choreograaf-danser Jean
Luc Ducourt confronteert het hiërarchische denken van het
klassieke ballet met het democratische uitgangspunt van de
hedendaagse dans, waar elke pas evenveel belang heeft. Na
de verschillende solo-experimenten van de afgelopen jaren
die uit deze bijzondere thematiek ontsproten en een eerste
testchoreografie met een groep dansers van het Bayerische
Staatsballet München, doet Jean Luc Ducourt zijn onderzoek
leven door ze te formuleren in een nieuw dansstuk: een trio
van klassiek geschoolde mannelijke dansers samen met
een klassieke danseres als vrouwelijk contrapunt. Jean Luc
Ducourt bracht begin 2009 een versie van WORKS BY 3/1 met
een opname van Glenn Gould van Liszts pianotranscriptie
van de ‘Pastorale’ Symfonie van Beethoven. Speciaal voor
December Dance 09 wordt deze creatie herwerkt en zal Jan
Michiels de muziek live uitvoeren.

Jean Luc Ducourt concept,
choreografie, licht
Jan Michiels piano
coproductie van Kaaitheater,
Charleroi/Danses, Szene
Salzburg, Impulstanz Wien
Franz Liszt (1811-1886),
pianotranscriptie van de 6e
Symfonie (‘Pastorale’) van
Ludwig van Beethoven
Herwerkte versie
met livemuziek

fr

Jean Luc Ducourt, danseur et chorégraphe français actif à
Bruxelles, oppose ici la pensée hiérarchique du ballet classique
au point de départ démocratique de la danse contemporaine où
chacun des pas est considéré sur un pied d’égalité. Le spectacle
sera revisité tout spécialement pour December Dance 09 et Jan
Michiels interprétera live au piano la partition musicale (la
transcription pour piano par Liszt de la Symphonie pastorale
de Beethoven).

en

French choreographer and dancer, Jean Luc Ducourt,
who is based in Brussels, confronts the hierarchic thinking of
classical ballet with the democratic principle of contemporary
dance, where every step is equally important. Especially for
December Dance 09 this creation will be reworked and Jan
Michiels will perform the music live (Liszt’s piano transcription
of Beethoven’s ‘Pastoral’ Symphony).
‘Het gebeurt nog zelden dat een choreograaf het aandurft het
vocabularium van het klassieke ballet te benaderen als een
taal. Het grootschalige productiesysteem van ballet is veel te
dominant en je ziet zelden onafhankelijke choreografen die
het ballet echt vanuit de hedendaagse context en visie durven
te denken. Net als Cunningham of Forsythe gaat Jean Luc
Ducourt aan de slag met de basiselementen van de ballettaal
en creëert hij er een bijzonder strakke en consistente sculptuur
in tijd en ruimte mee, met een bijzondere relatie tot het licht en
de muziek.’ — ATDK, mei 2009
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vr x ven x fri

04.12.2009

Chorégraphie
Nature Theater of
Oklahoma
feat. P.A.R.T.S.

MaZ x 20.00 x 19.15 Inleiding door Pieter T’Jonck x € 12 x Keuzeabo DD

nl
Nature Theater of Oklahoma is een onconventionele
Amerikaanse performancegroep uit New York die frisse
en uitdagende voorstellingen brengt en geleid wordt door
Pavol Liska en Kelly Copper. Het gezelschap ontleende zijn
naam aan Kafka, die in een boek naar het Nature Theater of
Oklahoma verwijst. Hun stuk No Dice, dat opgebouwd was
rond opgenomen en nagespeelde telefoongesprekken, was
volgens Pieter T’Jonck (De Morgen) dé sensatie van het New
Yorkse theaterfestival Under the Radar ‘07. De groep blinkt uit
in het vinden van originele invalshoeken waarin het alledaagse
leven, de populaire cultuur en literaire bronnen dikwijls een rol
spelen en verrassend gecombineerd worden. In Chorégraphie
komen tien dansers (hier studenten van P.A.R.T.S.) een uur
voor de voorstelling in contact met de makers. Onder leiding
van Kelly Copper presenteren ze een choreografische afvalrace
waarin ze spelen met de codes, methodes en emoties die eigen
zijn aan een dansauditie.

Pavol Liska, Kelly Copper
concept en regie (in dialoog
met Anne Gridley, Robert
M. Johanson en Zachary
Oberzan)
Kelly Copper en studenten
P.A.R.T.S. dans
Lumberob muziek
Peter Nigrini ontwerp
Robert Saenz de Viteri
productieleider
Engels gesproken
Belgische première

fr

Nature Theater of Oklahoma est une compagnie nonconformiste qui excelle à trouver des angles d’attaque
originaux. Dans Chorégraphie, dix étudiants des P.A.R.T.S.
rencontrent les créateurs une heure avant le spectacle.
Ils interprètent une sorte de course chorégraphique par
élimination dans laquelle ils jouent des codes, méthodes et
émotions propres à une audition de danse.

en

Nature Theater of Oklahoma is an unconventional
performance group which excels in finding original angles.
In Chorégraphie, ten dancers (here, students of P.A.R.T.S.)
meet with the makers an hour before the show. They present
a choreographic knock-out race in which they play with the
codes, methods and emotions typical of any dance audition.

Chorégraphie © Peter Nigrini

‘Nature Theater of Oklahoma komt uit de theaterwereld.
Ik ben gefascineerd door hun onwaarschijnlijke combinatie
van genres: ze mengen postmodern theater, Oost-Europese
invloeden, de cultuur van New York, slapstick, soaps …
Hun werk is lichtvoetig en grappig, het provoceert en stelt
tegelijk pregnante vragen en daagt de kijkgewoonten van
de toeschouwer uit. Hoewel ze geen directe relatie tot de
danswereld hebben, zit er toch steeds een denken over
beweging in, over hoe beweging de taal uitdaagt, versterkt
of op losse schroeven zet.’ — ATDK, mei 2009
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05.12.2009 06.12.2009

December
Dance
Platform
feat.
P.A.R.T.S.

Biekorf en Stadsschouwburg x 14.00 x € 12 dagticket x Keuzeabo DD

nl
De Performing Arts Research and Training Studios
(P.A.R.T.S.) openden hun deuren in september 1995, op
initiatief van Rosas en De Munt. Onder leiding van Anne
Teresa De Keersmaeker ontwikkelde P.A.R.T.S. zich op
korte tijd tot een innoverende en internationaal gereputeerde
opleiding. Elke twee jaar studeert een groep dansers en
choreografen af, die met veel nadruk mee gestalte geven
aan een jonge en dynamische, internationaal vertakte
dansgemeenschap. Studenten van de Research en Training
Cyclus van P.A.R.T.S. tonen tijdens het December Dance
Platform verschillende versies van het meesterwerk Set and
Reset van Trisha Brown. Ook presenteren ze eigen werk.
Tijdens hun opleiding verrichten ze immers onderzoek en
ontwikkelen ze hun eigen projecten. In deze performances
zetten ze een hoogst persoonlijke visie op het medium dans
uiteen: van improvisatie tot complexe structuren en van
luchtig tot ernstig. Het aanbod is inderdaad net zo gevarieerd
als de afkomst van deze internationale groep. De bijna zestig
studenten komen uit 26 landen uit de vijf continenten. Zet je
zintuigen schrap voor een nieuwe generatie dansmakers!
fr

C’est en 1995 que les Performing Arts Research and
Training Studios (P.A.R.T.S.) ont ouvert leurs portes sous la
houlette d’Anne Teresa De Keersmaeker. Outre leur propre
travail, des étudiants du Research & Training Cyclus des
P.A.R.T.S. présentent différentes versions du chef d’œuvre Set
and Reset de Trisha Brown. Alors, mettons tous nos sens en
éveil pour une nouvelle génération de créateurs de danse !

en

P.A.R.T.S. © Bart Grietens

The Performing Arts Research and Training Studios
(P.A.R.T.S.) opened its doors in September 1995, under the
direction of Anne Teresa De Keersmaeker. Students of the
P.A.R.T.S. Research and Training Cycle will perform different
versions of Trisha Brown’s masterpiece Set and Reset, as well
as own work. Prepare your senses for a new generation of
dance makers!

za 05.12.2009
14.00 - 15.30 Biekorf
16.00 - 18.00 Stadsschouwburg
Persoonlijk werk P.A.R.T.S.studenten (deel 1)
Set and Reset:Reset
(variatie 1 en variatie 2)
Persoonlijk werk P.A.R.T.S.studenten (deel 2)

zo 06.12.2009
14.00 - 15.30 Biekorf
16.00 - 18.00 Stadsschouwburg
Persoonlijk werk P.A.R.T.S.studenten (deel 3)
Set and Reset:Reset
(variatie 3 en variatie 4)
Persoonlijk werk P.A.R.T.S.studenten (deel 4)

De studenten van P.A.R.T.S.
presenteren op zaterdag en
zondag twee verschillende
programma’s.
Programmadetails worden
enkele weken vooraf
aangekondigd op
www.decemberdance.be

‘Set and reset van Trisha Brown staat al sinds de start van
P.A.R.T.S. op het programma van het derde jaar. Ik heb er dus
al tientallen versies van gezien, maar telkens opnieuw blijft dat
stuk me verbazen en ontroeren. Het is gewoon een meesterwerk
van beweging en compositie. De creatie van eigen werk is een
ander zwaartepunt in de opleiding. Het blijft altijd spannend
om te zien met welke ideeën en praktijken nieuwe lichtingen
studenten afkomen. Het is altijd integer en interessant werk.’
— ATDK, mei 2009
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za x sam x sat

05.12.2009

Mixed Bill
Trisha Brown
Dance Company

CONCERTGEBOUW x concertzaal x 20.00 x 19.15 Inleiding door Katie Verstockt x € 30 25 20 14 x Keuzeabo DD

nl
Trisha Brown werkt al meer dan dertig jaar wereldwijd
als choreografe van hedendaagse dans. Mede dankzij haar
postmoderne dans werd dans in de jaren zestig opnieuw
gedefinieerd. In 1970 stichtte ze in New York haar eigen
Trisha Brown Dance Company, die nog steeds een belangrijke
bijdrage levert aan de ontwikkeling van een nieuw vocabulaire
in de dans. Browns taal is grensoverschrijdend: ze gebruikt
gesproken woord en relateert dans aan architectuur,
geometrische structuren en beeldende kunst. Sinds de late
jaren zeventig werkt Brown met toonaangevende beeldende
kunstenaars en musici.
Hoogtepunt in deze Mixed Bill wordt Browns nieuwste
creatie op muziek van Jean-Philippe Rameau, maar ook de
andere stukken zijn fantastisch. Het vrouwenkwartet Glacial
Decoy (1979) speelt met de conventies van een theaterzaal.
De danseressen flirten met de coulissen en brengen de lege
scène tot leven. Het dansduet You can see us (1996) heeft een
ongelooflijke visuele impact, niet in het minst door het decoren lichtontwerp van Robert Rauschenberg.

GLACIAL DECOY
(1979)
Trisha Brown choreografie
Trisha Brown Dance Company
dans
Robert Rauschenberg muziek,
decor- en kostuumontwerp
Beverly Emmons, Robert
Rauschenberg lichtontwerp

fr

L’AMOUR AU THÉÂTRE
(2009)
Trisha Brown choreografie
Trisha Brown Dance Company
dans
Jean-Philippe Rameau
muziek (fragmenten uit
Hippolyte et Aricie)
Elizabeth Cannon
kostuumontwerp
Jennifer Tipton
lichtontwerp

Travaillant depuis plus de trente ans partout dans le
monde, la chorégraphe américaine de danse contemporaine
Trisha Brown s’est construite une réputation par sa danse
postmoderne. Elle sera pour la toute première fois à Bruges à
l’occasion de December Dance pour y jeter à travers Mixed Bill
des ponts entre le passé et le présent. On attendra beaucoup
de sa dernière création sur une musique de Jean-Philippe
Rameau.

en

Glacial Decoy © Babette Mangolte

For more than thirty years, American Trisha Brown,
best known for her post-modern dance, has worked as a
contemporary dance choreographer all over the world.
December Dance sees Brown in Bruges for the first time. With
a Mixed Bill she bridges the past and the present. Her latest
creation, to music of Jean-Philippe Rameau, promises to be the
high point.

YOU CAN SEE US
(1996)
Trisha Brown choreografie
Trisha Brown Dance Company
dans
Robert Rauschenberg muziek,
decor- en kostuumontwerp
Beverly Emmons, Robert
Rauschenberg lichtontwerp

Lecture-Performance Trisha
Brown Dance Company
zie / voir / see p. 38

‘Ik heb Trisha Brown altijd beschouwd als een van de
allerbelangrijkste figuren in de postmoderne dans. Doorheen
haar carrière heeft ze steeds nieuwe ideeën over beweging
voortgebracht, die ze op innoverende en consistente wijze heeft
doorgedacht en gerealiseerd. Bij geen andere choreograaf is
dans zo eenvoudig en helder, een bewegende architectuur, een
organisatie van tijd en ruimte. Het is altijd abstract werk,
maar fundamenteel geankerd in het lichaam en steevast met
een ongrijpbare lichtheid. Een voorstelling van Trisha Brown
zien, is voor mij delicious, puur kijkplezier.’ — ATDK, mei
2009
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zo x dim x sun

06.12.2009

Objects in mirror
are closer than
they appear
Salva Sanchis

MaZ x 20.00 x 19.15 Inleiding door Gloria Carlier x € 12 x Keuzeabo DD

nl
Salva Sanchis volgde een theateropleiding in Barcelona
en studeerde in 1998 af met de eerste generatie P.A.R.T.S.dansmakers. Sindsdien werkte hij als performer voor onder
meer Rosas en Marc Vanrunxt en choreografeerde hij zowel
eigen werk als producties samen met Anne Teresa De
Keersmaeker (onder andere Desh en A Love Supreme).
Objects in mirror are closer than they appear gaat over de
tweedeling tussen werkelijkheid en uiterlijkheid. Het stuk is
gebaseerd op de recentste ontwikkelingen binnen de cognitieve
neurologie en meer bepaald het onderzoek naar out-of-body
experience (de ervaring dat je uit je lichaam treedt). Daarnaast
put het inspiratie uit mensen die geloven dat ze iemand anders
zijn of die zich als iemand anders voordoen, uit het geloof in
buitenaardse wezens en ontvoeringen. Sanchis gebruikt deze
thema’s als theatraal materiaal op het podium en bezorgt
het publiek een zeer bevreemdende zintuiglijke en auditieve
ervaring.

Salva Sanchis choreografie
Tarek Halaby, Peter Lenaerts,
Salva Sanchis, Manon
Santkin, Georgia Vardarou
creatie en dans
Peter Lenaerts geluidsontwerp
Salva Sanchis, Tom Van Aken
lichtontwerp
Hanne Van Waeyenberge
productiemanager
productie van Latent Fuss vzw
coproductie van Kaaitheater
Brussel, Mercat de les Flors
Barcelona, Trafo Budapest,
Rosas
met de steun van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

fr

Salva Sanchis a déjà réalisé plusieurs créations personnelles
ainsi que des spectacles avec Anne Teresa De Keersmaeker.
Dans Objects in mirror are closer than they appear, il s’inspire
de gens qui ont connu l’expérience de sortir de leur corps, qui
sont convaincus d’être quelqu’un d’autre ou qui se présentent
comme tels et de la conviction qu’il existe des enlèvements par
des extraterrestres. Sanchis procure au public une expérience
sensorielle et auditive très particulière.

en

Salva Sanchis has created many own pieces and
productions with Anne Teresa De Keersmaeker. For Objects in
mirror are closer than they appear he took inspiration from
people who had out-of-body experiences, people who believe
they are someone else or who pose as someone else and from
the belief in aliens and abductions. He gives the audience a
very peculiar sensory and auditive experience.
‘Salva Sanchis werkt met een heel eigen benadering van het
minimalisme. Deze voorstelling richt zich voornamelijk op de
toeschouwer, daagt de vanzelfsprekendheden van de perceptie
uit. Hij breekt de continuïteit tussen zien en horen, beeld en
aanwezigheid, en zet zo de toeschouwer op het verkeerde been
en daagt hem uit zijn eigen positie in vraag te stellen.‘ —
ATDK, mei 2009
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ma x lun x mon

07.12.2009

The show
must go on
Jérôme Bel

Stadsschouwburg x 20.00 x 19.15 Inleiding door Lieve Dierckx x € 12 9 x Keuzeabo DD

nl
Zet u schrap voor een nooit te vergeten podiumkunstenervaring. The show must go on (2001) is een extravagante dans- en
muziekperformance. De dansers gniffelen met een aanstellerig lachje, giechelen onderling, lonken naar het publiek en
dagen het uit. Dit alles gebeurt op de tonen van Queen, David
Bowie, Paul Simon, George Michael en andere iconen van de
popmuziek. In deze hippe en rebelse voorstelling werkt de
Franse choreograaf Jérôme Bel met een grote cast van dansers.
Doorspekt met spontaniteit en humor laat The show must go
on het concept van de vierde wand uiteenbarsten. Het publiek
blijft achter met een opbeurend besef van hoe performances en
menselijke betrekkingen eruit kunnen zien. Jérôme Bel ontving
voor deze voorstelling in 2005 een Bessie Award, de zogenaamde Oscar van de hedendaagse dans.
Uit de pers: ‘Bels minimalisme sorteert een maximaal effect.
Ondanks de nadruk op stilstand is The show must go on een
spetterend, sexy spektakel.’ (de Volkskrant), ‘Tegendraads
geniaal en van het beste dat er te zien valt.’ (De Morgen),
‘Dubbelzinnig én humoristisch’ (De Standaard)

Jérôme Bel concept en regie
Leonard Bernstein, David
Bowie, Nick Cave, Norman
Gimbel & Charles Fox,
J. Horner, W. Jennings,
Mark Knopfler, John Lennon
& Paul McCartney, Louiguy,
Galt Mac Dermott, George
Michael, Erick ‘More’ Morillo,
M. Quashie, Edith Piaf, The
Police, Hugh Padgham,
Queen, Lionel Richie,
A. Romero Monge, R. Ruiz,
Paul Simon e.a. muziek
20 dansers performance

fr

The show must go on (2001) est une performance de
danse extravagante et rebelle sur des musiques de Queen,
David Bowie, Paul Simon, Tina Turner et d’autres icônes de
la musique pop. Débordant de spontanéité et d’humour, le
chorégraphe français Jérôme Bel, fait éclater le concept de la
quatrième mur avec son groupe important de danseurs qui font
de l’œil au public tout en le provoquant.

en

The show must go on © Mussacchio Laniello

The show must go on (2001) is an extravagant and rebellious dance and musical performance to music of Queen, David
Bowie, Paul Simon, Tina Turner and other rock music icons .
Interspersed with spontaneity and humour The show must go
on blows up the concept of the fourth wall. A big cast of
dancers makes eyes at the audience and challenges it.
‘Jérôme Bel stelt fundamentele vragen over dans, maar hij doet
dat op een lichtvoetige en uiterst heldere wijze. Het uitgangspunt, een groep individuen die dansen op een handvol bekende
liedjes, is zo eenvoudig, maar boort ontzettend veel thema’s
aan die in het hart van de dans en de podiumkunst zitten. Wat
betekent het om voor een publiek te staan? Wat betekent het
om naar iemand op een podium te kijken? Wat is abstract of
wat is concreet? Wat is mannelijk en wat is vrouwelijk? Waar
komt betekenis vandaan? Wat doen stilte of muziek, stilstand of
beweging met een lichaam?’ — ATDK, mei 2009
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di x mar x tue

08.12.2009

H³
Bruno Beltrão
Grupo de Rua

MaZ x 20.00 x 19.15 Inleiding door Gloria Carlier x € 12 x Keuzeabo DD

nl
De uitgelaten en tegelijk rigoureuze choreografieën van de
Braziliaanse Bruno Beltrão en zijn Grupo de Rua vinden hun
oorsprong in de explosieve en viriele lichamelijkheid van de
hiphop. Beltrão is opgegroeid in de wereld van de streetdance
en gevormd in hedendaagse dans en filosofie. Systematisch
deconstrueert hij de codes en de danstaal van de hiphop om
ze een nieuwe plaats te geven in zijn oeuvre. Beltrão heeft
een analytisch vermogen en heeft ook talent voor het creëren
van choreografische patronen. In de hiphop ontstaan veel
bewegingen dicht bij de grond. Beltrão neemt dit register van
danstechnieken als uitgangspunt in zijn nieuwste creatie H³. In
plaats van zich te richten op de regels van de straat, worstelt
hij echter met de ruimtelijke regels van de driedimensionale en
lichamelijke perceptie.
fr

Les chorégraphies aussi exubérantes que rigoureuses du Brésilien Bruno Beltrão et sa compagnie Grupo de Rua trouvent
leur origine dans la corporalité explosive et virile du hiphop.
Il déconstruit systématiquement les codes et le langage de la
danse hiphop pour leur donner une nouvelle place dans son
œuvre. Beltrão reprend ce registre de techniques de danse
comme point de départ pour sa dernière création H³.

en

The elated and at the same time rigorous choreographies
of Bruno Beltrão and his Grupo de Rua, from Brazil, originate from the explosive and virile corporality of hip-hop. He
systematically deconstructs the codes and the dance language
of hip-hop in order to give it a new place in his oeuvre. Beltrão
departs from this register of dance techniques in his latest
creation H³.

Bruno Beltrão artistiek leider
Ugo Alexandre Neves assistent
artistiek leider
Lucas Marcier, Rodrigo Marçal,
ARPX muziek
Bruno Duarte, Bruno Williams,
Danilo d’Alma, Eduardo
Hermanson, Filipi Morais,
Kleberson Gonçalves,
Kristiano Gonçalves, Luis
Carlos Gadelha, Thiago
Almeida dans
Renato Machado licht
Gualter Pupo decorontwerp
Marcelo Sommer
kostuumontwerp
Mariana Beltrão uitvoerend
producent
coproductie van Grupo de
Rua, KunstenFestival des
Arts, Festival Internacional
de las Artes de Castilla y
León, Grand Théâtre de la
Ville Luxembourg, Festival
d’Automne Paris
met de steun van Hebbel-amUfer, La Ferme du Buisson,
Marne-la-Vallée

‘Het werk van Bruno Beltrão is een bijzondere combinatie van
een heel concrete en specifieke manier van dansen en een soevereine schriftuur. Zijn dansers zijn niet professioneel opgeleid,
maar komen uit de hybride wereld van de streetdance, met
een hele ruwe en mannelijke energie. Ze dragen de wereld van
de straat in hun lichaam. Beltrão plaatst dat in een abstracte
choreografie. Het is tegelijk sober en exuberant, heftig en
afstandelijk. Ik herken er verschillende compositieprincipes in
die ik zelf ook gebruik, maar dan verankerd in een ander soort
lichamelijkheid.’ — ATDK, mei 2009
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wo x mer x wed

09.12.2009

Artifact
William Forsythe
Koninklijk Ballet van
Vlaanderen

CONCERTGEBOUW x Concertzaal x 20.00 x 19.15 Inleiding door Gloria Carlier x € 30 25 20 14 x Keuzeabo DD

nl
Het absolute meesterschap van William Forsythe schuilt erin
dat hij, gedreven door een permanente wil tot verandering,
het ballet transformeert op een manier die tegelijk kritiek op
conventies levert en respect voor het verleden toont. In 1984
was de Amerikaanse choreograaf net benoemd tot artistiek
directeur van het Ballett Frankfurt, toen hij zijn eerste
avondvullende choreografie Artifact voorstelde. Dit vierdelige
ballet - op muziek van Johann Sebastian Bach (Chaconne
in d) en hedendaagse composities van Eva Crossman-Hecht
en Forsythe zelf - betekende het begin van een radicale
vernieuwing van de gecodeerde dans. In Artifact wordt het
klassieke ballet ontmanteld en vervolgens heropgebouwd met
een waaier van materiaal: klassieke bewegingen van op spitzen
dansende ballerina’s in ware Balanchinestijl, naast vloeibare
bewegingen uit de Amerikaanse postmoderne dans, vermengd
met technieken uit de contactimprovisatie. Op de tonen van
pianomuziek nodigt een vrouw in historisch kostuum het
publiek uit: ‘Step inside’. Een wereld in wording ontvouwt
zich, bevolkt door een witte schim, een man met een megafoon
en een corps-de-ballet in prachtige, symmetrische lijnen en
formaties.
fr

Forsythe a créé Artifact pour le Ballet de Francfort en
1984, sa première longue chorégraphie sur une musique de
piano d’Eva Crossman-Hecht et Jean-Sébastien Bach, et un
collage auditif de Forsythe lui-même. Un univers en devenir se
développe, habité d’une apparition blanchâtre, d’un homme
muni d’un mégaphone et d’un corps de ballet effectuant de
superbes lignes et formations symétriques.

William Forsythe choreografie,
scenografie, licht en
kostuums
Koninklijk Ballet van
Vlaanderen o.l.v. Kathryn
Bennetts dans
Olaf Winter, Jurgen Koss
Urs Frey technisch advies
Bernhard Klein sounddesign
Kathryn Bennetts, Glenn Tuggle,
Stefanie Arndt instudering
delen I en IV
Eva Crossman-Hecht muziek
Margot Kazimirska piano
deel II
Johann Sebastian Bach muziek
Nathan Milstein viool
deel III
William Forsythe geluidscollage

en

Artifact / Eva Dewaele © Johan Persson

Forsythe made Artifact in 1984 for the Ballet Frankfurt. It
is a full evening’s programme to piano music of Eva CrossmanHecht, Johann Sebastian Bach and a sound collage of Forsythe
himself. A world in the making appears, populated by a white
shadow, a man with a megaphone and a corps-de-ballet in
beautiful symmetrical lines and formations.
‘Forsythe is samen met Pina Bausch de belangrijkste
hedendaagse choreograaf van de voorbije dertig jaar, en
Artifact is een absolute klassieker uit zijn oeuvre. Forsythe
gebruikt weliswaar bijna uitsluitend het klassieke dansidioom,
maar heeft daar een totaal andere en hedendaagse dimensie
aan gegeven. Hij gebruikt dat virtuoze vocabularium op
het scherp van de snee, creëert een architectuur van tijd
en ruimte die zeer strak en abstract is, maar die je tegelijk
emotioneel doet duizelen. En voor je het beseft, heeft hij zijn
hele constructie weer ongedaan gemaakt in een surrealistische
theatrale chaos. Hij zet je als kijker voortdurend op het
verkeerde been.’ — ATDK, mei 2009
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do x jeu x thu

10.12.2009

Self
Unfinished
Xavier Le Roy

MaZ x 20.00 x 19.15 Inleiding door Charlotte Vandevyver x € 12 x Keuzeabo DD

nl
Met Self Unfinished krijgen we een zeldzame kans om de
wereldbekende dansproductie van choreograaf Xavier Le
Roy te ontdekken. De Fransman is samen met Jérôme Bel en
Meg Stuart een van de dansmakers die begin jaren negentig
de originaliteit van het lichaam bevroeg. Hij maakte van het
identiteitsverlies een onderwerp van discussie en onderzocht
het raakvlak van het ‘hebben’ en het ‘zijn’ van een lichaam.
Self Unfinished neemt het publiek mee op een reis van
gedaanteverwisselingen. Le Roy transformeert zich in deze
grappige voorstelling in een tweevoetig gedrocht, deels
machine, deels alien, deels mens. Hij schept verwarring bij
het publiek: waar begint en waar eindigt een lichaam? Wat
is voor en achter of boven en onder in een ruimte? Zien wij
wel wat we zien? Deze solo is ondertussen een mijlpaal in de
hedendaagse dansgeschiedenis en voor vele choreografen een
inspiratiebron.
fr

Self Unfinished procure une occasion rare de (re)découvrir
le spectacle de danse mondialement célèbre du chorégraphe
Xavier Le Roy qui emmène le public dans un itinéraire de
métamorphoses. Dans ce spectacle parfois comique, Le Roy
se transforme en monstre bipède, mi-machine, mi-alien, mihumain. Ce solo de danse est devenu depuis un jalon dans
l’histoire de la danse contemporaine.

Xavier Le Roy choreografie en
dans (naar een samenwerking
met Laurent Goldring)
Diana Ross muziek
productie van in situ
productions en Le Kwatt
coproductie van SubstanzCottbus, TIF Staatsschauspiel
Dresden, Fonds Darstellende
Künste e.v. aus Mitteln des
Bundesministeriums des
Innern
met de steun van
TanzWerkstatt-Berlin,
Podewil-Berlin and the
Berlin Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und
Kultur

en

A new performance of Self Unfinished offers us a rare
opportunity to (re)discover choreographer Xavier Le Roy.
He takes the audience on a journey of transformation. In this
comical show, Le Roy transforms from a two-footed freak,
half machine, half alien, half human being. This solo is now a
milestone in contemporary dance history.

Self Unfinished © Katrien Schoof

‘Xavier Le Roy is een choreograaf die hele pertinente vragen
stelt over de relevantie van de dans als taal van en voor
vandaag. Als bioloog heeft hij een ongewone achtergrond en
een apart traject, maar hij voert zijn onderzoek vanuit het
hart van de danspraktijk zelf, vanuit de confrontatie van
zijn lichaam met de vormen, de syntaxis en de context van
de dans. Self Unfinished werkt met heel simpele middelen
aan het destabiliseren van wat we als een ‘normaal’
danserlichaam beschouwen. Het toont het lichaam in een staat
van permanente transformatie, waarbij het ‘menselijke’ een
betwistbare grootheid is in een spectrum dat ook het dierlijke
en het machinale bevat.‘ — ATDK, mei 2009
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vr x ven x fri

11.12.2009

Lutz
Förster
Jérôme Bel

Stadsschouwburg x 20.00 x 19.15 Inleiding door Gloria Carlier x € 12 9 x Keuzeabo DD

nl
In de solodansvoorstelling Lutz Förster zet choreograaf
Jérôme Bel de danser Lutz Förster op het podium, een van de
leden van het Tanztheater Wuppertal van Pina Bausch. Förster
kijkt terug op zijn carrière als danser bij onder meer Pina
Bausch, de Limón Dance Company en Robert Wilson. Deze
voorstelling is een prachtige hommage aan de legendarische
Duitse choreografe Pina Bausch, die in juni 2009 overleden is.
Het werk Lutz Förster maakt deel uit van een serie. De
eerste voorstelling Véronique Doisneau ging in première
in 2004. Daarin blikte de 41-jarige danseres Véronique
Doisneau terug op haar carrière als corps de ballet-danseres
bij de Parijse Opera en voerde zij fragmenten op uit stukken
waarin ze gedanst had. In 2005 volgde Pichet Klunchun and
myself, gemaakt met de Thaise danser en choreograaf Pichet
Klunchun. Al deze performers behoren tot verschillende
tradities: klassiek ballet, klassieke Thaise dans, Amerikaanse
moderne dans en het Duitse danstheater. Ze vertellen over hun
persoonlijke ervaringen met belangrijke ontwikkelingen in de
westerse of Aziatische danskunst.
fr

Dans le spectacle de danse en solo Lutz Förster, le
chorégraphe Jérôme Bel met en scène le danseur Lutz Förster,
un des membres du Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch.
Revisitant sa carrière de danseur qui l’a conduit, entre autres,
chez Pina Bausch, la Limón Dance Company ou encore
Robert Wilson, la représentation de Förster rend également un
merveilleux hommage à la légendaire chorégraphe allemande
Pina Bausch qui vient de décéder en juin dernier.

en

Lutz Förster © Anna Van Kooij

The choreographer Jérôme Bel created the solo dance
performance Lutz Förster for the dancer Lutz Förster, a
member of Pina Bausch’s Tanztheater Wuppertal company.
Förster looks back on his career as a dancer with, amongst
others, Pina Bausch, the Limón Dance Company and Robert
Wilson. This performance is a marvellous tribute to the
legendary German choreographer, who died in June 2009.
‘Jérôme Bel laat Lutz Förster, die vele jaren met Pina Bausch
heeft gewerkt, vertellen over zijn leven als danser. Hij doet
dat zonder franjes, op een uiterst sobere en integere manier.
Ik bewonder de manier waarop Jérôme Bel erin slaagt zijn
performers heel eenvoudig performers te laten zijn, gewoon
aanwezig op de scène, zonder trucs. Zijn belangrijkste
hulpmiddel is de tijd: hij neemt letterlijk de tijd om Förster
zichzelf te laten zijn. Als performer welteverstaan. Een heel
persoonlijke en ontroerende voorstelling, net doordat ze emotie
en al te saillante anekdotes over leven en werken met beroemde
choreografen achterwege laat.’ — ATDK, mei 2009

met fragmenten uit stukken van
Pina Bausch, (Kontakthof,
1980 - Ein Stück von Pina
Bausch, Nelken, Ahnen, Für
die Kinder von gestern, heute
und morgen
José Limón, The Moor’s Pavane
Jérôme Bel concept en regie
Lutz Förster uitvoering
Bettina Masuch artistieke
samenwerking
Thomas Wacker stagemanager
Sandro Grando
productiemanager
productie: Springdance
(Utrecht), R.B. Jérôme Bel
(Parijs)
speciale dank aan: Pina Bausch,
Carla Maxwell - Limón Dance
Company, Robert Wilson,
Caetano Veloso
dank aan: Facultad de Danza Universidad Veracruzana
(Xalapa, Mexico), Folkwang
Hochschule Essen, Centre
National de la Danse (Parijs),
Ménagerie de Verre Studiolabs (Parijs), Sabine
Hesseling, Franko Schmidt
R.B. Jérôme Bel wordt
ondersteund door de
Direction regionale des
affaires culturelle d’Ile-deFrance (Frans Ministerie voor
Cultuur en Communicatie)
en CulturesFrance (Frans
Ministerie voor Buitenlandse
zaken)
Engels gesproken
Belgische première
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vr x ven x fri

11.12.2009

I’m Sorry
It’s (Not)
A Story
Charlotte
Vanden Eynde

Biekorf x 22.00 x 21.15 Inleiding door Steven De Belder x € 12 x Keuzeabo DD

nl
Charlotte Vanden Eynde volgde een opleiding hedendaagse
dans aan P.A.R.T.S. en maakt sinds 1997 dansvoorstellingen,
performances en video-installaties. Daarnaast werkte ze
samen met theatermaker Jan Decorte en acteerde ze in de film
Meisje van Dorothée van den Berghe. Voor haar nieuwste solo
vertrok ze vanuit de idee zichzelf te analyseren en een beeld
van zichzelf te (re)construeren. Waar ze in vorige creaties
vaak beeldend werkte met objecten en video, wil ze nu met
pure beweging en dans uitdrukking geven aan wie ze is, op
zoek naar het ‘beeld’ in de beweging. Daarbij zal ze ook tekst
integreren. Ze zoekt naar een synthese tussen beweging en
betekenis, zonder dat er een eenduidig verhaal wordt verteld.
‘Het huwelijk tussen dans en betekenis roept vragen en
onzekerheid op. Het kan pas ontstaan in de verbeelding.
Wie zoekt naar een verhaal, blijft vaak op zijn honger zitten,
en wie geen ‘verhaal’ kan zien, evenzeer. Deze voorstelling
is een verhaal dat er geen is en toch ontstaat, voor wie wil.’
(Charlotte Vanden Eynde)

Charlotte Vanden Eynde
concept, dans en beeld
Nada Gambier coach
David De Beukelaer muziek
Ann-Sophie Hoste licht en
techniek
productie van wpZimmer voor
Filter vzw
coproductie van Kaaitheater
(Brussel) en Kunstencentrum
Vooruit (Gent)
in samenwerking met BUDA
(Kortrijk) en STUK (Leuven)
met de steun van de Vlaamse
Overheid
Voorheen aangekondigd als
‘Schervenstuk’

fr

Charlotte Vanden Eynde a étudié la danse contemporaine
aux P.A.R.T.S. et crée des spectacles de danse, des
performances et des installations vidéo. Dans son nouveau solo,
elle cherche à exprimer une image d’elle-même à travers une
alliance de mouvement pur et de texte. Elle part à la recherche
d’une synthèse entre le mouvement et le sens, tout en évitant la
narration univoque.

en

Charlotte Vanden Eynde © David De Beukelaer

Charlotte Vanden Eynde followed contemporary dance
at P.A.R.T.S. and makes dance spectacles, performances and
video installations. In her new solo she wants to create an
image of herself through a combination of pure movement and
text, meanwhile looking for a synthesis between movement and
meaning, without telling a univocal story.
‘Dit is de eerste podiumvoorstelling sinds enkele jaren van
Charlotte Vanden Eynde. Ze werkt steevast op de grens tussen
dans en beeldende kunst, met als uitgangspunt het lichaam
als een brok materie. Ze werkt altijd op een heel spaarzame
manier, het is een poëzie van het weinige, een reductie tot het
noodzakelijke. Met eenvoudige middelen doet ze je verbaasd
opnieuw naar het lichaam kijken. Haar werk is altijd leesbaar
en helder, maar het is nooit dwingend - het legt niets op
maar geeft in al zijn kwetsbaarheid net ruimte in je hoofd.
Er zit ook altijd iets specifiek vrouwelijks in haar werk, vaak
confronterend in de herkenbaarheid.’ — ATDK, mei 2009
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za x sam x sat

12.12.2009

Dominos and
Butterflies
Busy Rocks

Biekorf x 15.00 x Familievoorstelling x Onderdeel van December Dance Kids x € 10 x Keuzeabo DD

nl
De dansers van het pas opgerichte collectief Busy Rocks
behoren tot de jongste generatie P.A.R.T.S.-studenten. Tijdens
de presentatie van hun afstudeerwerk in juni 2008 lieten
Fabian Barba, Marisa Cabal en Tuur Marinus zich al opmerken
met de speelse dansperformance ‘keeping busy keeping still’.
Franziska Aigner en Gabriel Schenker voegden zich bij hen
en samen zijn ze Busy Rocks. In Dominos and Butterflies
zien we vijf dansers op scène. Het ene lichaam beweegt het
andere, impuls na impuls, accident na accident. Dominos and
Butterflies schetst tegelijkertijd een beeld van een eindeloze
catastrofe en een complex ontworpen machinerie waarin de
krachten van de natuur het werk doen. Dans toont zich letterlijk - als een kettingreactie van aantrekken en afstoten.
fr

Busy Rocks, un collectif de cinq jeunes étudiants de
P.A.R.T.S., crée à partir de mouvements très brefs une
chorégraphie complexe d’attraction et de rejet. Un corps met
l’autre en mouvement, d’impulsion en impulsion, d’accident
en accident. Dominos and Butterflies donne à la fois l’image
d’une catastrophe sans fin et d’une machinerie extrêmement
complexe.

Busy Rocks choreografie en
performance
Franziska Aigner, Fabian Barba,
Marisa Cabal, Tuur Marinus,
Gabriel Schenker creatie en
dans
productie van Caravan
Production & Good Move
coproductie van Monty en
detheatermaker
met de steun van PACT/
Zollverein, Kunstencentrum
Vooruit, P.A.R.T.S., Fabrik
Potsdam, Workspace Brussels
en de Vlaamse Gemeenschap
Workshop Dans en Beweging
voor kinderen van 9 en 10 jaar
zie / voir / see p. 44

en

Busy Rocks, a collective of five young P.A.R.T.S. students,
has created a complex choreography of attraction and rejection
in short movements. One body moving the other, impulse after
impulse, accident after accident. Dominos and Butterflies at
the same time sketches an endless catastrophe and a complex
machinery design.

Dominos and Butterflies © Tom Cornille

‘Ik heb het gevoel dat de jongste generatie choreografen
beweging weer helemaal ernstig neemt, maar tegelijk
de reflectie erover, die de afgelopen tien jaar zo sterk is
opgekomen, voortzet. Dominos and Butterflies concentreert
zich op het mechanisme van lichamen die elkaar in beweging
zetten en hoe zwaartekracht en hefbomen die mechanismen
beïnvloeden. Het is zeer minutieus onderzoek dat alle franje uit
de weg gaat, maar het is ook heel lichtvoetig - humor toelaten
in dans is iets waar maar weinigen met succes in slagen …’ —
ATDK, mei 2009
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za x sat x sam

12.12.2009

The Song
Rosas / Anne Teresa
De Keersmaeker

CONCERTGEBOUW x Concertzaal x 20.00 x 19.15 Inleiding door Katie Verstockt x € 26 22 18 13 x Keuzeabo DD

nl
The Song is een voorstelling voor negen mannen en één
vrouw, over een toekomst waarin de verandering steeds
sneller verloopt en zichzelf inhaalt. De mens boort de laatste
natuurlijke grondstoffen van de aarde aan en het fysieke
lichaam zoals wij het kennen, verdwijnt langzaam maar zeker.
In deze versnelling naar verstilling rijst de vraag: wat behoort
tot de toekomst en wat tot het verleden? Centraal in deze
kolkende krachten staat de veranderende rol van het lichaam,
als een klankkast van de stromingen en de chaos waarin het
zich bevindt. Een stap in het onbekende, een schreeuw om
actie, een vlucht naar de vage grens tussen schemerdonker
en ochtendgloren. The Song begint daar waar Anne Teresa
de Keersmaekers Keeping Still en Zeitung eindigden: op het
rustpunt van een draaiende wereld.
fr

The Song est un spectacle conçu pour neuf hommes et une
femme qui présage de l’imminence d’une époque où la vitesse
exponentielle du changement se dépassera elle-même. Au
cœur de ces forces centrifuges se trouve le rôle changeant du
corps - en tant que chambre de résonance des flux chaotiques
de l’environnement dans lequel il évolue - et ce qu’il pourrait
devenir.

en

‘The Song’ is a piece for nine men and one woman that
bespeaks the imminence of a time when our ever-increasing
speed of change out-runs itself. At the center of these spiraling
forces lies the changing role of the body - as a resonance
chamber of the chaotic flows of its environment - and what it
might become.

een voorstelling van Anne Teresa
De Keersmaeker, Ann Veronica
Janssens, Michel François
Mark Lorimer, Bostjan
Antoncic, Sandy Williams,
Michael Pomero, Matej
Kejzar, Pieter Ampe, Carlos
Garbin, Simon Mayer, Mikael
Marklund, Eleanor Bauer
creatie en dans
Claire Diez dramaturgie
Eugénie De Mey muzikale
dramaturgie
Anne-Catherine Kunz
kostuumontwerp
productie van Rosas
coproductie van De Munt/
La Monnaie, Théâtre
de la Ville Paris, Grand
Théâtre de Luxembourg en
Concertgebouw Brugge
Slotfeest DD09
Aansluitend op The Song is
iedereen uitgenodigd op het
slotfeest in het Concertgebouw.

The Song © Herman Sorgeloos

‘Deze voorstelling grijpt terug op fundamentele vragen, zoals
in Zeitung en Keeping still. Wat hebben het lichaam en de
dans vandaag nog te vertellen? Hoe kunnen ze überhaupt
iets vertellen in een wereld waarin de technologie het
lichaam inkapselt? Terug naar de basisvraag van het dansen
betekent teruggrijpen naar de verticaliteit, de wens en de
onmogelijkheid van het lichaam om te kunnen vliegen. En
terug naar de eerste vraag over muziek en dans: wat is het
geluid van beweging? Het is een zoektocht naar het punt waar
alles naar terugkeert om opnieuw te beginnen: naar ruimte,
tijd, energie en een zoekend lichaam.’ — ATDK, mei 2009
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zo x dim x sun
CONCERTGEBOUW x 10.00-17.00 x € 5 dagticket (geen kortingen) x Gratis met een Keuzeabo DD

13.12.2009

December
Dance Forum
Wintergasten /
Dansfilms

Hoppla!
Programma
10.00 - 11.00
Hoppla! (dansfilm)
11.00 - 13.00
Wintergasten met Anne
Teresa De Keersmaeker
14.00 - 15.30
Achterland (dansfilm)

nl
Tijdens de tweede zondag van het festival staat een rist van
contextactiviteiten in het Concertgebouw op het programma.
De centrale activiteit is Wintergasten: een dansdramaturg of
dansjournalist ontmoet Anne Teresa De Keersmaeker, die zelf
enkele bevriende kunstenaars uitnodigt. Het gesprek tussen
deze gasten biedt u een geprivilegieerde inkijk in de creatieve
processen van De Keersmaeker. Het web van artistieke
verbanden en de brug tussen verleden en heden worden op die
manier duidelijk. Voor en na Wintergasten zijn er verschillende
dansfilms van De Keersmaeker te zien: Hoppla!, Achterland en
Rosas danst Rosas.

nl
Hoppla! is de cinematografische bewerking van twee
choreografieën van Anne Teresa De Keersmaeker op muziek
van Béla Bartók (Kwartet nr. 4, 1986 en Mikrokosmos, 1987).
De film werd opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van
Gent (architect Henry Van de Velde).

fr

en

Le deuxième dimanche de December Dance 09 sont
organisées une série d’activités contextuelles. Dans
Wintergasten (Hôtes d’hiver), Anne Teresa De Keersmaeker
invite quelques amis artistes, offrant ainsi au public un regard
privilégié dans les processus de création. Ce programme est
entouré de plusieurs films de danse.

16.00 - 17.00
Rosas danst Rosas
(dansfilm)
Het programma van
Wintergasten zal
aangekondigd worden op
www.decemberdance.be

1989, 52’, kleur

fr

Hoppla! est l’adaptation cinématographique de deux
chorégraphies de De Keersmaeker sur une musique de Béla
Bartók (Quatuor n°4, 1986 et Mikrokosmos, 1987). Le film fut
tourné dans la bibliothèque de l’Université de Gand (architecte
Henry Van de Velde).

Wolfgang Kolb regisseur
Anne Teresa De Keersmaeker
choreografie
Anne Teresa De Keersmaeker,
Jean-Luc Ducourt, Nadine
Ganase, Roxane Huilmand,
Fumiyo Ikeda, Johanne
Saunier dans
Béla Bartók (Mikrokósmos,
Sept Pièces pour deux Pianos,
Quatuor n°4) muziek
Walter Hus, Stefan Poelmans,
Mondriaan Kwartet
muziekuitvoering
productie: A.O. producties
coproductie: Kaaitheater, Rosas,
La Sept, Arcanal & Zed ltd

Hoppla! is the film version of two of De Keersmaeker’s
choreographies to the music of Béla Bartók (Quartett No. 4,
1986 and Mikrokosmos, 1987). The film was shot in the Ghent
University Library (architect: Henry Van de Velde).

en

Informatie over de dansfilms:
zie volgende bladzijden
Voorheen aangekondigd op
06.12.2009
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On the 2nd Sunday of December Dance 09, the
Concertgebouw offers various contextual activities. In
Wintergasten, Anne Teresa De Keersmaeker invites a number
of befriended artists, thus providing a glimpse into the creative
process. Before and after Wintergasten, various dance films will
be shown.
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december dance forum

december dance forum

Achterland

1994, 84’, zwart-wit

nl
Achterland is de verfilming van de gelijknamige voorstelling
uit 1990. De film werd opgenomen in de repetitiestudio’s van
Rosas waar de voorstelling plaatsvond.
fr

Achterland est l’adaptation cinématographique du spectacle
du même nom datant de 1990. Le film a été tourné dans
le décor du studio de répétition de Rosas, où eut lieu la
représentation.

en

Achterland is the film adaptation of a stage production of
the same name from 1990. The film was shot in the set of the
stage production in the Rosas rehearsal studio.

Anne Teresa De Keersmaeker
i.s.m. Herman Van Eyken
realisatie
Nordine Benchorf, Bruce
Campbell, Vincent Dunoyer,
Fumiyo Ikeda, Marion Levy,
Cynthia Loemij, Nathalie
Million, Johanne Saunier dans
György Ligeti (Huit études pour
piano), Eugène Ysaÿe (Trois
sonates pour violon seul)
muziek
Irvine Arditti, Rolf Hind
muziekuitvoering
Herman Sorgeloos decor
productie: Avila, Alice in
Wonderland
coproductie: Rosas, BRTN, NOS

Rosas danst Rosas

1997, 57’, kleur

nl
Thierry De Mey verfilmde Rosas danst Rosas in de vroegere
technische school van architect Henry Van de Velde in
Leuven. Hij maakt maximaal gebruik van de geometrische en
ruimtelijke kwaliteiten van Van de Veldes gebouw. Het gebouw
werd meteen na het draaien van de film trouwens grondig
verbouwd waardoor de film een van de laatste getuigenissen
is van de oorspronkelijke architectuur. De film was te zien op
alle belangrijke Europese televisiezenders en kende ook een
cinemacarrière in het ‘art house circuit’.

Thierry De Mey regie
Anne Teresa De Keersmaeker
choreografie
Cynthia Loemij, Sarah Ludi,
Anne Mousselet, Samantha
Van Wissen dans
Thierry De Mey, Peter
Vermeersch muziek
productie: Avila & Sophimages
coproductie: NPS, BRTN TV2,
ZDF/Arte, Le Fresnoy, Rosas

fr

Rosas danst Rosas est l’adaptation cinématographique du
spectacle du même nom datant de 1983. Les enregistrements
ont été réalisés à l’école RITO à Louvain, construite par
l’architecte Henry Van de Velde. Le film exploite au maximum
les qualités géométriques et spatiales de l’édifice et, comme
de gros travaux de rénovation ont été entamés dès la fin du
tournage, il est également un des derniers témoignages de
l’architecture d’origine. Il est passé à l’antenne de toutes les
chaînes de télévision européennes importantes et a également
fait carrière dans le circuit du cinéma d’art et d’essai.

en

Thierry De Mey filmed Rosas danst Rosas in the former
technical school of architect Henry Van de Velde in Leuven. He
makes maximum use of the geometrical and spatial qualities
of Van de Velde’s building. Incidentally, the building was
thoroughly renovated straight after the film was made, making
it one of the last testimonials to the original architecture.
The film was shown on all of the major European television
channels and also had a cinema career in the ‘art house
circuit’.
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zo x dim x sun

13.12.2009

Bal Moderne
for Kids

MaZ x 15.00 x Voor families met kinderen vanaf 6 jaar x Onderdeel van December Dance Kids x € 6 (geen kortingen)

nl
Het concept van een Bal Moderne is eenvoudig: korte
choreografieën (ongeveer drie minuten), die speciaal gemaakt
werden voor mensen met weinig tot geen danservaring,
worden aan het publiek aangeleerd. Michel Reilhac creëerde
het Bal Moderne in 1993 in Parijs en het was meteen een
onverwacht groot succes. In 1996 nodigden Rosas en het
KunstenFESTIVALdesArts het interactieve project voor het
eerst naar Brussel uit. Sindsdien is het Bal Moderne niet meer
weg te slaan uit het Belgische cultuurleven.
Voor December Dance Kids organiseert vzw Bal Moderne een
speciaal bal voor kinderen met dansjes op kindermaat. In
een namiddag leren de deelnemers twee fantasievolle dansen
en nadien is er een heuse dj als bonus. Verwacht geen Star
Academy of balletles, dit is een bal voor álle kinderen en hun
ouders. In het Bal Moderne for Kids leert iedereen dansen op
een superplezierige manier.
fr

Le Bal Moderne for Kids est un bal destiné aux enfants, avec
des danses à leur niveau. Loin de la Star Ac’ ou du cours de
ballet, les participants s’approprient en une seule après-midi
deux danses pleines de fantaisie, suivies de la présence d’un
vrai DJ. Au Bal Moderne for Kids, tout le monde apprend à
danser dans une ambiance super chouette !

en

The Bal Moderne for Kids is a children’s ball with children’s
size dances. In one afternoon the participants will learn two
imaginative dances after which a DJ takes the floor. Don’t
expect Star Academy or a ballet lesson. The Bal Moderne for
Kids is a fun way to dance.
‘Het Bal Moderne is een geweldige manier om dans naar een
breder publiek te brengen. Op tv en internet is er heel veel
dans terug te vinden, maar tegelijk blijft het voor de meeste
mensen iets afstandelijks. Het bal moderne appeleert aan
het simpele plezier van samen te dansen, niet zomaar naast
elkaar zoals in de disco of met ‘gespecialiseerde’ bewegingen
zoals in stijldansen. Het bal is een ‘ludieke uitdaging’, samen
danspatronen delen. Een bal moderne voor kinderen is voor
mij nog iets extra speciaal. Je moet de dans reduceren tot zijn
essentie: als je kinderen vraagt ‘wat is dans?’, dan zullen ze
zeggen: springen, draaien, met je armen zwaaien en met je
heupen wiegen. Uit die eenvoud komt heel veel plezier voort.’
— ATDK, mei 2009
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Context_NL
Naast het presenteren van een rijk gevuld
programma van avondvoorstellingen
hecht December Dance veel belang aan
contextactiviteiten, die het referentie- en
perceptiekader van de dansliefhebbers
verruimen. Er zijn inleidingen, gesprekken
en dansfilms (December Dance Forum),
een studiedag voor professionelen binnen
de danssector (Omtrent DD²), een fototentoonstelling en een vierde editie in de
reeks Concertgebouwcahiers: Dans in
Vlaanderen.

vr

04.12.2009

Omtrent DD²
Studiedag voor de
professionele sector
Concertgebouw x 14.00

Wat is er nodig om de dynamiek in dansland een mooie toekomst te geven? Tijdens
de eerste editie van December Dance
(2007) werd Kanaries in de koolmijn gepresenteerd. In dit masterplan voor dans in
Vlaanderen en Brussel boog een groep van
kenners en liefhebbers zich over heikele
kwesties - zoals de productie van dans, de
positie van de individuele kunstenaar, de
internationale dimensie, spreiding, participatie en opleiding ... De publicatie van het
masterplan was geen eindpunt, maar een
begin. Twee jaar nadien, tijdens een nieuwe
editie van December Dance, frissen we de
analyse op. We zoomen in op de prioriteit
die telkens opnieuw komt bovendrijven:
de noodzaak om dans meer zichtbaar te
maken bij een breder publiek. Welke mogelijkheden en pistes zijn er voor de spreiding
van dansvoorstellingen, voor publiekscommunicatie, betere links met het onderwijs,
de ontwikkeling van dansrepertoire, zijn er
nieuwe wegen voor danskritiek?
In samenwerking met VTi (Vlaams Theater
Instituut). Info en inschrijvingen: www.vti.be

wo

zo

18.11.2009 — 13.12.2009

Fototentoonstelling
Rosas
zo

06.12.2009

LecturePerformance
Trisha Brown
Dance Company
concertgebouw x Concertzaal x 11.00
€ 5 (geen korting) x Gratis met een ticket voor
de voorstelling op za 05.12.09 (p. 12) of met een
Keuzeabo December Dance

Enkele dansers van de Trisha Brown
Dance Company tonen het choreografische
en esthetische traject van deze ‘grande
dame’ binnen de hedendaagse dans. Aan
de hand van korte demonstraties van
extracten uit verschillende voorstellingen
van Trisha Brown en met bijbehorende
commentaar wordt er een brug geslagen
van het verleden naar het heden. (Engels
gesproken)

Herman Sorgeloos
Concertgebouwcafé
Open van woensdag tot zaterdag vanaf 11 uur
en bovendien op dagen met een voorstelling
vanaf een uur voor aanvang x Gratis

Herman Sorgeloos, sinds 1984 de
huisfotograaf van Rosas, is niet de
fotograaf die een situatie naar zijn hand
wil zetten. Voor hem geen studiosessies of
geposeerde acties. Hij is een fotograaf van
de voorstelling, van het scenische gebeuren.
Van woensdag 18 november tot zondag
13 december is een selectie van zijn werk
(Rosas danst Rosas en The Song) te zien in
het Concertgebouwcafé.

Rosas danst Rosas © Herman Sorgeloos

zo

13.12.2009

Wintergasten
December Dance Forum
zie pagina 32

zo

13.12.2009

Dansfilms
December Dance Forum

Concertgebouwcahier
Dans in Vlaanderen
Samen met uitgeverij Borgerhoff
& Lamberigts publiceert het
Concertgebouw een vierde editie van
het Concertgebouwcahier. Voor deze
uitgave, met als onderwerp Dans
in Vlaanderen, verdiept Charlotte
Vandevyver (Universiteit Antwerpen,
afdeling Theaterwetenschappen) zich in
de fascinaties van en voor de Vlaamse
hedendaagse dans. Naast een historische
schets van deze bloeiende dansscene (door
Pieter T’Jonck) zal ze dit danscahier verder
aanvullen met verdiepende teksten en
interviews met verschillende choreografen.
Foto’s, illustraties en werkschetsen zullen
de woorden visueel versterken. Deze
opvolger van Dans in Québec wordt
gegarandeerd een hebbeding voor iedere
dansliefhebber.

zie pagina 32

Via gesprekken tussen Anne Teresa De
Keersmaeker en bevriende kunstenaars
krijgt u een geprivilegieerde inkijk in de
creatieve processen van Anne Teresa De
Keersmaeker.

Anne Terese De Keersmaeker selecteerde
drie dansfilms, die tijdens het December
Dance Forum vertoond worden: Hoppla!,
Achterland en Rosas danst Rosas.
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Context_FR
Outre la présentation d’un important
programme de représentations le soir,
December Dance accorde beaucoup
d’importance à des activités contextuelles
qui élargissent le cadre de référence et de
perception des amateurs de danse. Il y aura
des introductions, des entretiens et des films
sur la danse (December Dance Forum), une
journée d’études pour les professionnels
du secteur de la danse (Omtrent DD²), une
exposition photos et une quatrième édition
des Cahiers du Concertgebouw : Dans in
Vlaanderen (La Danse en Flandre).
ven

04.12.2009

Omtrent DD²
Journée d’études pour
le secteur professionnel
Concertgebouw x 14.00

Que faut-il pour assurer un bel avenir à
la dynamique dans le pays de la danse ?
La première édition de December Dance
(2007) a vu la présentation de Kanaries
in de Koolmijn (Des canaris au fond de
la mine), un plan global pour la danse
en Flandre et à Bruxelles dans lequel un
groupe de connaisseurs et d’amateurs se
penchaient sur des questions délicates
tels que la production des spectacles de
danse, la place de l’artiste individuel, la
dimension internationale, la diffusion, la
participation et la formation… Loin d’être
un aboutissement, la publication de ce plan
global n’était qu’un début. Deux ans plus
tard, à l’occasion d’une nouvelle édition de
December Dance, il est opportun de remettre à jour cette analyse et de se concentrer,
entre autres, sur la priorité qui s’impose de
façon récurrente : la nécessité d’accroître
la visibilité de l’art de la danse auprès d’un
public qu’on voudrait plus nombreux.
En collaboration avec VTi (Vlaams Theater
Instituut). Renseignements et inscriptions:
www.vti.be

mer

dim

18.11.2009 — 13.12.2009

Exposition
photos
Rosas
Herman Sorgeloos
dim

06.12.2009

LecturePerformance
Trisha Brown
Dance Company
concertgebouw x Concertzaal x 11.00
€ 5 (pas de réductions) x Gratuit pour les
détenteurs d’un billet pour la représentation du samedi 05.12.2009 (voir p. 12) ou d’un
abonnement à la carte December Dance.

Quelques danseurs de la Trisha Brown
Dance Company évoquent le trajet
chorégraphique et esthétique de cette
grande dame dans l’univers de la danse
contemporaine. Les brèves démonstrations
tirées des différentes représentations
de Trisha Brown et les commentaires
correspondants (en anglais) font le lien
entre le passé et le présent.

Concertgebouwcafé
Ouvert du mercredi au samedi à partir de 11h
ainsi que les jours de représentation une heure
avent le début du spectacle x Entrée libre

Herman Sorgeloos, photographe attitré
de Rosas depuis 1984, n’est pas un
photographe qui cherche à manipuler
une situation et avec lui, il n’est donc pas
question de séances en studio ni d’action
posée. Lui, c’est un véritable photographe
de représentation, de l’événement scénique.
Une sélection de son œuvre (Rosas
danst Rosas et The Song) sera exposée
au Concertgebouwcafé du mercredi 18
novembre au dimance 13 décembre 2009.

Rosas danst Rosas © Herman Sorgeloos

dim

13.12.2009

Wintergasten
December Dance Forum
voir p. 32

dim

13.12.2009

Films de danse
December Dance Forum

Concertgebouwcahier
Dans in Vlaanderen
En collaboration avec l’éditeur Borgerhoff
& Lamberigts, le Concertgebouw publie
une quatrième édition des Cahiers
Concertgebouw. Pour cette publication
(en néerlandais) sur la danse en Flandre,
Charlotte Vandevyver (Université d’Anvers,
section Sciences du théâtre) se plonge
dans la fascination que suscite la danse
contemporaine flamande. Outre une
évocation historique de cet art florissant
(par Pieter T’Jonck), elle complète ce
cahier par des textes approfondissant le
phénomène et des entretiens avec divers
chorégraphes. Des photos, des illustrations
et des esquisses de travail viendront
enrichir le texte. Ce successeur de Dans
in Quebec sera sans le moindre doute une
lecture convoitée par tout amateur de
danse.

voir p. 32

Des entretiens entre Anna Teresa De
Keersmaeker et des ami(e)s artistes
permettent de jeter un coup d’œil privilégié
sur les processus de création de la
chorégraphe.

Anne Teresa De Keersmaeker a sélectionné
trois films de danse qui seront projetés
au cours du December Dance Forum :
Hoppla!, Achterland et Rosas danst Rosas.
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Context_EN
In addition to the presentation of a wellfilled programme of evening performances,
December Dance is also attaching great
importance to that contextual activities
that broaden dance-lovers’ frame of
reference and perception. There will be
introductions, discussions and dance films
(December Dance Forum), a study day for
dance sector professionals (Omtrent DD²),
a photo exhibition and the fourth in the
series of Concertgebouwcahiers: Dance in
Flanders.

wed

18.11.2009 — 13.12.2009

Photo
exposition
Rosas
Herman Sorgeloos
sun

06.12.2009

LecturePerformance
fri

04.12.2009

Omtrent DD²
Study day for the
professional sector
Concertgebouw x 14.00

What does it take to give the dynamics
of danceland a bright future? The first
December Dance (2007) included the presentation entitled Kanaries in de koolmijn
(Canaries in the Coalmine) was presented.
In this masterplan for dance in Flanders
and Brussels, a group of dance experts and
dance-lovers addressed a number of thorny
issues such as the production of dance,
the position of the individual artist, the
international dimension, decentralisation,
participation and training. The publication
of the masterplan was not an end in itself,
but a beginning. Two years on, we will be
refreshing the analysis during the latest
December Dance. We will be focussing on
the priority that continually arises, namely
the need to make dance more visible to a
broader audience.
In association with VTi (Vlaams Theater
Instituut). Info and enrolment: www.vti.be

sun

Trisha Brown
Dance Company
concertgebouw x Concertzaal x 11.00
€ 5 (no discount) x Free with a ticket for the performance on Saturday 05.12.2009 (see p. 12) or with a
December Dance Flexible Season Ticket.

Several dancers from the Trisha Brown
Dance Company show the choreographic
and aesthetic development of this ‘grande
dame’ of contemporary dance. The space
between the past and present is bridged
using short demonstrations of extracts from
various performances by Trisha Brown,
plus a matching commentary. (English
spoken).

Concertgebouwcafé
Open from Wednesday to Saturday from 11am
and also on performance days from one hour
before the start x Free entry

Herman Sorgeloos, the house photographer
of Rosas since 1984, is not a photographer
who likes to mould a situation to suit his
own preferences. No studio sessions or
posed actions for him. He is a photographer
of the performance, of events on stage.
A selection of his work (Rosas danst
Rosas and The Song) will be shown at the
Concertgebouwcafé from Wednesday 18th
November to Sunday 13th December.

Rosas danst Rosas © Herman Sorgeloos

sun

sun

13.12.2009

13.12.2009

Wintergasten

Dance films

December Dance Forum

December Dance Forum

see p. 32

see p. 32

Conversations between Anne Teresa De
Keersmaeker and some of her artist friends
give you a privileged insight into her
creative processes.

Anne Teresa De Keersmaeker has selected
three dance films which will be shown during
the December Dance Forum: Hoppla!,
Achterland and Rosas danst Rosas.

Concertgebouwcahier
Dans in Vlaanderen
The Concertgebouw is publishing a fourth
Concertgebouwcahier in collaboration with
the publishers Borgerhoff & Lamberigts.
In this Dutch-language publication on the
subject of Dans in Vlaanderen, Charlotte
Vandevyver (University of Antwerp,
Department of Theatre Studies) explores
the fascination of and for contemporary
Flemish dance. In addition to a historical
sketch of this flourishing dance scene
(by Pieter T’Jonck), she will further
supplement this dance cahier with indepth articles and interviews with various
choreographers. Photos, illustrations and
working sketches will visually underpin
the text. This successor to Dans in Québec
is guaranteed to be a must for every dance
enthusiast.
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za x sam x sat

12.12.2009

December
Dance
Kids
za x sam x sat

12.12.2009

Workshop
Dans en
Beweging
Stadsschouwburg x 13.00
€ 14 voor workshop én voorstelling /
atelier et représentation / workshop and
performance
€ 9 met / avec / with Discoverypas
Info en inschrijvingen / Renseignements et
inscriptions / Info and enrolment :
sara.colpaert@brugge.be / +32 50 44 30 52
Dominos and Butterflies
zie / voir / see p. 28

Naar aanleiding van de familievoorstelling Dominos and Butterflies (p. 28) is er
een workshop over dans en beweging voor
kinderen van 9 en 10 jaar. Het wordt een
speelse kennismaking met enkele geheimen
van de hedendaagse dans. De workshop
nodigt de kinderen uit te ontdekken welke
bewegingen en kettingreacties ze met
hun lichaam kunnen uitlokken. Aan de
hand van ongedwongen dansopdrachten
combineren ze verschillende bewegingen tot
hun eigen choreografie. Geen ingewikkelde
danspassen dus, maar een creatieve activiteit die de kinderen helemaal in de sfeer
van Dominos and Butterflies brengt.

Dominos and
Butterflies

À l’occasion de la représentation de
Dominos and Butterflies (p. 28), il sera
organisé un atelier de danse et de mouvement à l’intention des enfants de 9 et
10 ans, proposant une initiation ludique
à quelques secrets de la danse contemporaine. Les enfants sont invités à découvrir
quels mouvements et quelles réactions en
chaîne ils sont en mesure de provoquer
avec leur corps. En suivant des instructions
pas du tout contraignantes, ils arriveront
par la combinaison de mouvements à créer
leur propre chorégraphie. Pas question de
pas de danse compliqués, mais une activité
toute créative qui amène les enfants dans
l’ambiance appropriée de Dominos and
Butterflies.

zie / voir / see p. 36

A workshop on dance and movement for
children aged 9-10 years is being organised on the occasion of the performance
of Dominos and Butterflies (p. 28). It will
be a playful introduction to several of
the secrets of contemporary dance. The
workshop invites the children to discover
which movements and chain reactions they
can elicit with their bodies. They combine
various movements into their own choreography on the basis of informal dance
tasks. No complicated dance steps, but a
creative activity that draws the children
fully into the atmosphere of Dominos and
Butterflies.

Busy Rocks
zie / voir / see p. 28

zo x dim x sun

13.12.2009

Bal Moderne
for Kids
Bal Moderne organiseert een speciaal bal
voor kinderen met dansjes op kindermaat.
In een namiddag leren de deelnemers twee
fantasievolle dansen en nadien is er een
heuse dj als bonus.
Bal Moderne organise un bal destiné aux
enfants avec des danses à leur niveau.
En une seule après-midi, les participants
s’approprient deux danses pleines de
fantaisie et sont ensuite récompensés par la
présence d’un vrai DJ !
The Bal Moderne is organising a special
ball for children with child-size dances.
During the afternoon, the participants will
learn two imaginative dances, followed by a
fabulous DJ as a bonus.

t/m 01.12.2009

RondOmDans
Educatief project voor
Brugse Klassen
In samenwerking met Rosas organiseren
Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw Brugge een educatief luik met de
naam RondOmDans. In aanloop naar de
voorstelling Rosas danst Rosas zullen twee
Brugse klassen van het vijfde middelbaar
een intens traject doorlopen. Een specialist
in dans zal op school vanuit verschillende
vakgebieden een link leggen naar hedendaagse dans in het algemeen en de voorstelling in het bijzonder. Naast deze theoretische inleiding bezoeken de leerlingen de
studio’s van Rosas en P.A.R.T.S., waar ze
zelf zullen deelnemen aan een dansles. Ook
een persoonlijk gesprek met de dansers
maakt deel uit van het programma. Dit
parcours leidt uiteindelijk naar het bijwonen van de generale repetitie van Rosas
danst Rosas op 01.12.09. Meer info:
www.concertgebouw.be/discovery
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— from 3 performances:
-20%
— from 5 performances:
-25%
— from 8 performances:
-30%

Bij aankoop van een keuzeabonnement hebt u recht
op een gratis ticket voor de
lecture-performance (06.12.09)
en voor het December Dance
Forum (13.12.09).

L’achat d’un abonnement
à la carte donne droit à un
billet gratuit à la lectureperformance (06.12.09) et
au December Dance Forum
(13.12.09).

On purchasing a selection
season ticket you are entitled
to a free ticket for the lectureperformance (06.12.09) and
for December Dance Forum
(13.12.09).

Jongeren (-26 jaar) krijgen
50 % korting op de ticketprijs
via Discoverypas Concertgebouw. Senioren vanaf 60 jaar
en groepen vanaf 15 personen
ontvangen 15 % korting op de
ticketprijs.

Les jeunes de -26 ans
bénéficient d’une réduction de
50% sur le prix d’un billet via
Discoverypas Concertgebouw.
Les séniors (dès l’âge de 60
ans) et les groupes (à partir
de 15 personnes) bénéficient
d’une réduction de 15% sur le
prix d’un billet.

Youngsters (- 26) receive a 50%
discount on the ticket price via
Discoverypas Concertgebouw.
Senior citizens from the age of
60 and groups from 15 people
receive a 15% discount on the
ticket price

persoonlijk, niet cumuleerbaar en niet
geldig voor de lecture-performance,

5

Concertgebouwcafé (Festivalcafé)
’t Zand 34, 8000 Brugge

6

In&Uit Brugge
’t Zand 34, 8000 Brugge

7

Bespreekbureau Cultuurcentrum
Adriaan Willaertstraat 2,
8000 Brugge
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Selection season ticket and discounts
are personal and cannot be combined
with other discounts. They are not valid

December Dance Forum, Workshop

Les abonnements et les réductions

Dance Forum, Workshop Dans en

Dans en Beweging en Bal Moderne

sont personnels, non cumulables et pas

Beweging, Bal Moderne for Kids.

for Kids.

valables pour la lecture-performance,
Beweging, Bal Moderne for Kids.

Biekorf
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

EN

Booking a room through
Bruges, warm winter cheer
entitles you to a 30% discount
on the ticket price.
www.bruges.be/winter

for the lecture-performance, December

DD Forum, Workshop Dans en
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Keuzeabonnement en kortingen zijn

Réserver un logis à Bruges
dans le cadre de Bruges,
chaleureuse en hiver (de
mi-novembre à mi-mars) vous
donne droit à une réduction
de 30% sur le prix d’un billet.
www.bruges.be/hiver

Stadsschouwburg
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

SL
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Na het reserveren van een
hotelarrangement Winter in
Brugge (midden november tot
midden maart) geniet u
30 % korting op uw ticket.
www.brugge.be/winter
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— au moins 3 spectacles :
- 20%
— au moins 5 spectacles :
- 25%
— au moins 8 spectacles :
- 30%

MaZ
Magdalenastraat 27, 8200 Brugge (Sint-Andries)

T
ES

— vanaf 3 voorstellingen:
-20 %
— vanaf 5 voorstellingen:
-25 %
— vanaf 8 voorstellingen:
-30 %

2

LL

You can put together your
own selection season ticket for
December Dance and receive
the following discount:

Festivalsponsor
Tot in de kleine uurtjes kan u met de Avondlijn
naar huis. De avondbussen vertrekken op regelmatige tijdstippen van o.a. ’t Zand, Markt en Biekorf. Voor info en dienstregeling: +32 70 22 02 00
of www.delijn.be.

WO

Il est possible de composer
un abonnement à la carte
pour December Dance. Les
réductions :

Concertgebouw (Concertzaal & Kamermuziekzaal)
’t Zand 34, 8000 Brugge

RAAT

Stel zelf een keuzeabonnement December Dance samen
en geniet van een korting op
de basisprijs:

1

VLAMINGSTRAAT

Selection season ticket
& discounts

AT

Abonnement
& réductions

AAT
OBSTR

Abonnement
& kortingen

Contact en info: info@decemberdance.be
Concertgebouw ’t Zand 34, 8000 Brugge, +32 50 47 69 99
Cultuurcentrum Brugge Sint-Jakobsstraat 20-26, 8000 Brugge, +32 50 44 30 40

AK
SINT-J

Fnac
www.fnac.be

KUIPERST

Concertgebouwlijn
+32 70 22 33 02
Cultuurcentrum Brugge
+32 50 44 30 60

RA

In&Uit Brugge
’t Zand 34
8000 Brugge

Redactie Samme Raeymaekers — Citaten Anne Teresa De Keersmaeker, Steven De Belder —
Vertaling Michel Perquy, Jonathan Howett — Eindredactie Els Verbeke — Coverbeeld Michel
François — Vormgeving Jurgen Maelfeyt — V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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www.decemberdance.be
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Tickets & Info

P Station

KATELIJNEPOORT
RING

TICKETS & abo

www.decemberdance.be
+32 70 22 33 02 / +32 50 44 30 60
wo 02.12.09 / 20.00 / Stadsschouwburg

Rosas danst Rosas / Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker
do 03.12.09 / 20.00 / Concertgebouw / Concertzaal

WORKS BY 3/1/ Jean Luc Ducourt, Jan Michiels
vr 04.12.09 / 20.00 / MaZ

Chorégraphie / Nature Theater of Oklahoma feat. P.A.R.T.S.
za 05.12.09 en zo 06.12.09 / 14.00 / Biekorf en Stadsschouwburg

December Dance Platform feat. P.A.R.T.S.
za 05.12.09 / 20.00 / Concertgebouw / Concertzaal

Mixed Bill / Trisha Brown Dance Company
zo 06.12.09 / 11.00 / Concertgebouw / Concertzaal

Lecture-Performance Trisha Brown Dance Company
zo 06.12.09 / 20.00 / MaZ

Objects in mirror are closer than they appear / Salva Sanchis
ma 07.12.09 / 20.00 / Stadsschouwburg

The show must go on / Jérôme Bel
di 08.12.09 / 20.00 / MaZ

H³ / Bruno Beltrão / Grupo de Rua
wo 09.12.09 / 20.00 / Concertgebouw / Concertzaal

Artifact / William Forsythe / Koninklijk Ballet van Vlaanderen
do 10.12.09 / 20.00 / MaZ

Self Unfinished / Xavier Le Roy
vr 11.12.09 / 20.00 / Stadsschouwburg

Lutz Förster / Jérôme Bel
vr 11.12.09 / 22.00 / Biekorf

I’m Sorry It’s (Not) A Story / Charlotte Vanden Eynde
za 12.12.09 / 13.00 / Stadsschouwburg

Workshop dans en beweging / december dance kids
za 12.12.09 / 15.00 / Biekorf

Dominos and Butterflies / Busy Rocks
za 12.12.09 / 20.00 / Concertgebouw / Concertzaal

The Song / Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker
zo 13.12.09 / 10.00-17.00 / Concertgebouw

December Dance Forum
zo 13.12.09 / 15.00 / MaZ

Bal Moderne for Kids / December Dance Kids

