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Dit jaar focust December Dance op het Noord-Europese
danslandschap: Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland en Denemarken.
Het is verleidelijk om alle dansers en choreografen afkomstig uit deze
noordelijke regio onder dezelfde stereotiepe noemer onder te brengen.
Uiteraard gelden de clichés van vuur en ijs, licht en donker, dag
en nacht, extravert en introvert, dionysische passie en apollinische
rede voor een aantal van hun werken. Een dergelijke tweedeling
en tegenstelling kan echter de bestaande diversiteit van deze scene
onmogelijk omvatten, noch de eigenheid weergeven die iedere
choreograaf, iedere compagnie of ieder collectief bezit. Een ding staat
vast: het is een zeer innovatieve en boeiende dansscene.
Laat u dus verwonderen en meevoeren door de muzikaliteit van
Tero Saarinen (FI), de eigenzinnigheid van Jyrki Karttunnen
(FI), de esthetiek en humor van Kenneth Kvarnström (SE/FI), de
vernieuwingsdrang van het Cullberg Ballet (SE), de sensueel-theatrale
gevatheid van Ina Christel Johannessen (NO), de monsterlijke poëzie
van Erna Ómarsdóttir (IS), de maturiteit van Kitt Johnson (DK), de
hypnotiserende ruwheid van Carte Blanche (NO) én de grandeur van
het Göteborg Ballet (SE). Traditiegetrouw biedt het festival ook kansen
aan jonge makers. Tijdens het December Dance Platform presenteren
Heine Avdal (NO), Robin Jonsson (SE), Veli Lehtovaara (FI) en Margrét
Sara Gudjónsdóttir (IS) hun nieuwste creaties.
Net als tijdens de voorbije editie, presenteert December Dance ook dit
jaar heel wat voorstellingen met livemuziek, van onder meer Ensemble
intercontemporain, solisten van de NorrlandsOperan, Valdimar
Jóhannsson, en diverse dj’s en geluidsontwerpers. Poëtische afsluiter van
het festival is een feeërieke dansvoorstelling voor kinderen en families.
fr

December Dance s’intéresse cette année à la danse dans le Nord de
l’Europe (Finlande, Suède, Norvège, Islande et Danemark). Outre les
valeurs sûres de cette région, de jeunes chorégraphes présenteront leurs
dernières créations. Laissez-vous surprendre et charmer par cette riche
région de la danse.

en

This year December Dance focuses on the North European dance
world: Finland, Sweden, Norway, Iceland and Denmark. Alongside the
established names from the region, a great many young talents will be
presenting their latest creations. Let yourself be amazed and transported
by this fertile dance region.

met de steun van Norden – Nordic Culture Point, het Fins Cultureel Instituut voor
de Benelux, het Deens Cultureel Instituut, de Ambassade van Finland in Brussel,
de Ambassade van Zweden in Brussel, de Koninklijke Noorse Ambassade in België,
de Ambassade van IJsland in Brussel
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Westward ho! /
Scheme of Things /
Vox Balaenae

Vox Balaenae © Sami Kulju

Tero Saarinen
Company (Finland)
& Ensemble
intercontemporain

CONCERTGEBOUW
CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 30 25 20 15
Combireeks December Dance

Tero Saarinen choreografie
Mikki Kunttu licht- en setontwerp
Westward Ho!
Henrikki Heikkilä, Pekka Louhio,
Heikki Vienola dans
Tero Saarinen kostuums
Gavin Bryars, Moondog muziek
Scheme of Things
Annika Hyvärinen, Natasha Lommi,
Maria Nurmela, Mikko Lampinen,
Pekka Louhio, Jarkko Lehmus dans
Erika Turunen kostuums
Collage(Biosphere, Jeff Buckley,
Trey Gunn, Jarmo Saari) muziek
Vox Balaenae
Tero Saarinen dans
Erika Turunen kostuums
Marco Melchior geluidsontwerp
Ensemble intercontemporain ensemble
—
George Crumb (1929)
Vox Balaenae
productie: Tero Saarinen Company
in samenwerking met Arts 276 /
Automne en Normandie en Red Brick

nl
Na het zeer gesmaakte Borrowed Light vorig seizoen, keert de
internationaal gerenommeerde Finse choreograaf Tero Saarinen terug
naar Brugge met opnieuw een visueel sterke en emotioneel geladen
voorstelling. De triple bill Westward ho! / Scheme of Things / Vox
Balaenae combineert wederom dans en livemuziek. In Westward Ho!
voeren drie mannelijke dansers onder een verblindend noorderlicht
repetitieve en beheerste bewegingspatronen uit op muziek van onder
andere Gavin Bryars. Scheme of Things is een fascinerende studie
van relaties en gedragspatronen. Deze choreografie werd in 2009
oorspronkelijk gecreëerd voor het Nederlands Dans Theater.
Deel drie, Vox Balaenae (stem van de walvis), is een solo van Saarinen
zelf op muziek van de Amerikaanse George Crumb. Een eenzame
danser laat zich omhullen door een compositie die walvisgeluiden
verklankt, live uitgevoerd door het Franse Ensemble intercontemporain.
De krachten van de natuur zijn onweerstaanbaar aanwezig in dit
mysterieuze en sterke werk. Hoe kunnen we December Dance 12 beter
openen dan met deze voorstelling die baadt in de sfeer van het Noorden
én dan nog op de Finse nationale feestdag?
fr

Le chorégraphe finlandais Tero Saarinen propose un triptyque
chargé d’émotions, Westward ho!/Scheme of Things/Vox Balaenae.
Dans Westward Ho!, trois danseurs exécutent des mouvements
dans une aurore boréale aveuglante. Scheme of Things a été créé en
2009 pour le Nederlands Dans Theater. Et dans Vox Balaenae, le
danseur est enveloppé par la musique jouée en direct par l’Ensemble
intercontemporain.

en

In Westward ho! / Scheme of Things / Vox Balaenae internationally
renowned choreographer Tero Saarinen brings us a visually powerful
and emotionally charged triple bill, which combines dance and live
music. In Westward Ho!, under the dazzling aurora borealis, three male
dancers perform repetitive, controlled movement phrases. Scheme of
things was originally created in 2009 for Nederlands Dans Theater. In
Vox Balaenae the dancer bathes in enchantingly eerie music, performed
live by Ensemble intercontemporain.

project, CCN Roubaix Nord-Pas de
Calais
met de steun van Finncult (het Fins
Cultureel Instituut voor de Benelux)
& de ambassade van Finland
Belgische première
dans met livemuziek

‘Een treurige gebeurtenis in de diepte van de
oceaan – minimalistisch maar indrukwekkend –
Vox Balaenae bleef nog lang in mijn gedachten
nazinderen.’
— Pirjo-Liisa Niinimäki, Hämeen Sanomat (FI)
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(im)possible

zero visibility corp. © Erik Berg

zero visibility corp. /
Ina Christel Johannessen
(Noorwegen)

MaZ x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 15
Combireeks December Dance

Ina Christel Johannessen choreografie
Line Tørmoen, Dimitri Jourde,

nl
Het Noorse gezelschap zero visibility corp. brak in 2003
internationaal door met de productie it’s only a rehearsal. Deze
voorstelling was in Brugge te gast tijdens December Dance 07 en met
succes. Choreografe Ina Christel Johannessen heeft een artistieke
strategie ontwikkeld vol tegenstellingen tussen kunstzinnige en
populaire dans, pure en theatrale dans, humoristische en ernstige
dans …

Sudesh Adhana, Cecilie Lindeman
Steen en Kristina Søetorp dans
graa hverdag as decorontwerp
& kostuums
Kyrre Heldal Karlsen lichtontwerp
Morten Pettersen geluidsontwerp
Irisarri, Jacaszek, Ø, Kreng, BJNilsen,
Noto muziek
productie: zero visibility corp.
coproductie: Dansens Hus (Oslo),
Centre de développement
chorégraphique du Val-de-Marne,
Centre des Bords de Marne du
Perreux-sur-Marne en Fabbrica Europa
(Firenze) / Fondazione Pontedera
Teatro
zero visibility corp. wordt ondersteund
door Arts Council Norway
Belgische première

In im(possible) onderzoekt Johannessen het ‘duet’ aan de hand van
drie diverse koppels. Welke verhalen ontstaan er? Hoe worden we
in onze dromen, acties en relaties naar het ‘onmogelijke’ gedreven?
Hoe wordt het onmogelijke mogelijk en het mogelijke onmogelijk? De
sterke fysieke uitdrukkingskracht en de krachtige persoonlijkheden
van de dansers maakt van (im)possible een voorstelling die nog dagen
nazindert.
fr

Dans (im)possible, la chorégraphe Ina Christel Johannessen et sa
compagnie norvégienne zero visibilty corp. s’intéressent au ‘duo’ avec
trois couples dotés d’une grande expressivité physique et d’une forte
personnalité. Comment l’impossible devient-il possible, et le possible
impossible ?

en

In (im)possible choreographer Ina Christel Johannessen and her
Norwegian company, zero visibilty corp., examine the duet via three
different couples, each of which has a strong physical presence,
personality and power of expression. Which stories emerge? In our
dreams, actions and relationships, how are we driven to the impossible?
How does the impossible become possible?

‘Na dit uur ben je vele dingen tegelijk: geraakt
en verward, verdoofd en euforisch. Onmogelijk?
Mogelijk!’
— Astrid Priebs-Tröger, Potsdamer Neueste
Nachrichten (DE)
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Simulations

Simulations

Robin Jonsson
(Zweden)

BIEKORF x 15.00
€ 6 (geen korting)
Combireeks December Dance

Robin Jonsson concept en regie
Robin Jonsson, Lieve De Pourcq,
Ludvig Daae, Peter Lenaerts creatie
Lieve De Pourcq, Ludvig Daae
uitvoering
Peter Lenaerts soundtrack
Manuela Lauwers kostuums
productie: Simulator IF, Plankton vzw
coproductie: BUDA Kunstencentrum
(Kortrijk), Monty (Antwerpen) en
NorrlandsOperan (Umeå, Zweden)
met steun van PACT Zollverein
(Essen), Dansens Hus (Stockholm),
Vooruit (Gent)
Onderdeel van het DD Platform

nl
Robin Jonsson is een typisch product van de Playstation-generatie.
In zijn werk speelt het onderzoek naar de grenzen tussen het
artificiële en het niet-artificiële een grote rol. Wat kan een concept als
‘realiteit’ betekenen voor virtuele wezens als robots, marionetten en
mangafiguren? Verbeeldt de nabootsing van een nabootsing opnieuw
de werkelijkheid? In Simulations bewijst Jonsson welke verrassende
vormen de realiteit allemaal kan aannemen, nadat ze in een virtuele
wereld werd nagebootst en vervolgens live op scène opnieuw
werkelijkheid wordt. Inspiratie haalde Jonsson bij films als Blade
Runner en I, Robot. Een ontroerende, grappige en indrukwekkend echte
‘onechte’ wereld. Deze jonge Zweedse choreograaf studeerde aan de
Royal Swedish Ballet School in Stockholm en bij P.A.R.T.S. in Brussel.
fr

Le jeune chorégraphe suédois Robin Jonsson (ex-P.A.R.T.S.) est un
produit typique de la génération Playstation. Dans son spectacle drôle
et émouvant Simulations, Jonsson traite les formes que peut prendre
parfois la réalité. Il s’est inspiré de films comme Blade Runner et
I, Robot.

en

Young Swedish choreographer Robin Jonsson (ex P.A.R.T.S.) is
a typical product of the PlayStation generation. In his amusing, yet
moving performance Simulations, Jonsson examines various forms of
‘reality’. He drew his inspiration from films such as Blade Runner and
I, Robot.

‘Robin Jonssons werk Simulations (…) is zowel
conceptueel goed bedacht als deskundig
uitgevoerd. (…) Het is het multidimensionale dat
van de voorstelling meer maakt dan enkel een
vakkundige reproductie van het mechanische
en nogal stijve bewegingspatroon van een
animatieheld.’
— Nummer (SE)
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Nothing’s for
something

Nothing’s for something

Heine Avdal
& Yukiko Shinozaki
(Noorwegen)

Stadsschouwburg x 17.00
€ 6 (geen korting)
Combireeks December Dance

Heine Røsdal Avdal, Yukiko Shinozaki
concept & regie
Heine Røsdal Avdal, Fabrice Moinet,
Taka Shamoto, Yukiko Shinozaki,
Oleg Soulimenko: creatie & uitvoering
Fabrice Moinet geluidsontwerp,
elektronica
Hans Meijer lichtontwerp & technische
leiding
Brynjar Åbel Bandlien, Christelle Fillod
tekeningen & grafische vormgeving
Marianne Van Kerkhoven dramaturgie
productie: fieldworks vzw, Heine Avdal
coproductie: Kaaitheater (Brussel),
APAP Network, BUDA Kunstencentrum (Kortrijk), BIT Teatergarasjen
(Bergen), STUK kunstencentrum
(Leuven)
Onderdeel van het DD Platform

nl
Field Works, zo heten de performances waarmee Heine Avdal
(Noorwegen) en Yukiko Shinozaki (Japan) zich de jongste jaren een
eigen plek hebben veroverd op de internationale scène. Het waren
fascinerende, lichtjes unheimliche voorstellingen die speelden in
semipublieke ruimtes (hotels, kantoorgebouwen ...). Nu keren Avdal en
Shinozaki, van opleiding dansers, terug naar het theater. Nothing’s for
something wil de verdoken momenten van het leven zichtbaar maken
en de realiteit achter de zichtbare wereld blootleggen. Inspiratiebronnen
zijn Paul Klee, die danste terwijl hij schilderde, Rainer Maria Rilke,
perfectionist in vorm en werkwijze, en Georges Perec, meester van
verhalen uit het alledaagse. Met Nothing’s for something keren Avdal
en Shinozaki terug naar hun roots en laten zij de ervaringen van de
locatieprojecten doorwerken in deze productie voor de grote zaal.
fr

Dans Nothing’s for something, Heine Avdal (Norvège) et Yukiko
Shinozaki (Japon) veulent rendre visibles les moments cachés de la
vie, en s’inspirant de Paul Klee, qui dansait en peignant, Rainer Maria
Rilke, perfectionniste du fond et de la forme, et Georges Perec, maître
du récit du quotidien.

en

In Nothing’s for something, Heine Avdal (Norway) and Yukiko
Shinozaki (Japan) want to make life’s hidden moments visible and
expose the reality behind the visible world. Their sources of inspiration
are Paul Klee, who danced while he painted, Rainer Maria Rilke, a
perfectionist in form and method, and Georges Perec, a master of stories
of the everyday.

‘Het rustige tuimelspel van de hemellichamen
is uitgesponnen maar o zo mooi, wonderlijk,
pure magie. En de dansbaar! Werkelijk een
duizelingwekkende conceptuele choreografie.’
— Örjan Abrahamsson, Dagens Nyheter (SE)
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Corps de Walk

Corps de Walk © Erik Berg

Carte Blanche /
Sharon Eyal
& Gai Bachar
(Noorwegen)

CONCERTGEBOUW
CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 30 25 20 15
Combireeks December Dance

nl
Het Noorse nationale gezelschap voor hedendaagse dans Carte
Blanche werd in 1989 opgericht. Dit instituut maakte een nieuwe
generatie hedendaagse dansmakers groot door de meest vooraanstaande
internationale en Noorse choreografen creatie-opdrachten te geven.
Sinds augustus 2008 is de Belg Bruno Henderickx de artistiek leider van
dit uitmuntend gezelschap.

Sharon Eyal, Gai Bachar choreografie
& kostuums
Camilla Spidsøe Cohen, Caroline Eckly,
Guro Rimeslåtten, Jennifer Dubreuil
Houthemann, Christine Kjellberg,
Rebecca Hytting, Christopher
Flinder Petersen, Ole Martin Meland,
Simbarashe Norman Fulukia, Shlomi
Ruimi, Yaniv Cohen, Edhem Jesenkovic
dans
Ori Lichtik (met muziek van o.a. David
Byrne, Claude Debussy, Noize Creator,
Aphex Twin, Tuxedomoon, Elemental
Act vs. Our Scoring, Einstürzende
Neubauten, Fumiya Tanaka, David
Lynch, Lichtik, Ol’ Dirty Bastard,
Coil): muziek, dj & geluidsontwerp
Torkel Skjærven lichtontwerp
productie: Carte Blanche /
The Norwegian National Company
of Contemporary Dance

Sharon Eyal, de choreografe van het Israëlische gezelschap Batsheva
Dance Company creëerde Corps de Walk in opdracht van Carte Blanche.
Muzikant en dj Ori Lichtik werkt al geruime tijd samen met Eyal en
zijn sound ondersteunt ook nu weer haar sterke bewegingstaal. Deze
voorstelling is verleidelijk mooi en agressief tegelijkertijd en wordt
voortgestuwd door een mechanische energie en een wiskundige precisie.
Corps de Walk is betoverend, erotisch, androgyn, hypnotiserend, ruw en
relevant!
fr

Sharon Eyal, chorégraphe de la compagnie israélienne Batsheva
Dance Company, a créé Corps de Walk à la demande de Carte Blanche.
Le musicien et DJ Ori Lichtik soutient son langage gestuel par son
sound. Corps de Walk est envoûtant, érotique, androgyne, hypnotisant,
cru et pertinent !

en

Corps de Walk was created by Sharon Eyal, choreographer of Israel’s
Batsheva Dance Company, at the request of the Norwegian national
contemporary dance company Carte Blanche. Eyal’s fluent dance
language is supported by musician-DJ Ori Lichtik and his ‘sound’.
Corps de Walk is enchanting, erotic, androgynous, hypnotic, raw and
relevant!

coproductie: Künstlerhaus Mousonturm
(Frankfurt) & tanzhaus nrw
(Düsseldorf)
Belgische première
dans met live-dj

‘Zo cool dat je weigert met je ogen te knipperen
uit schrik om ook maar een enkele beweging te
missen. (…) Het werk doet denken aan Daft Punks
geweldige videoclip Around the world. (…) Alles
wordt nauwgezet uitgevoerd en het stuk is 55
minuten lang een pure streling voor het oog.’
— Bergens Tidende (NO)
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Light as a
Feather, Green
as an Apple

Light as a Feather, Green as an Apple

Veli Lehtovaara
& Maria Ferreira
Silva (Finland)

Stadsschouwburg x 15.00
€ 6 (geen korting)
Combireeks December Dance

Veli Lehtovaara, Maria Ferreira Silva
choreografie & performance
Jani-Matti Sal lichtontwerp
Oula Susi geluidsontwerp
Peter Vandembempt, Pauliina Hulkko
coaching
productie: Theater Malpertuis (Tielt),
Zodiak – Center for New Dance
(Helsinki), Veli Lehtovaara & Maria
Ferreira Silva
met dank aan P.A.R.T.S. (Brussel)
Onderdeel van het DD Platform

nl
Light as a Feather, Green as an Apple eist zonder schroom, zonder
zwaarwichtigheid, de iconen van ons diepgelovige verleden op. Een
alternatieve mis, een lichtvoetig kortverhaal. Adembenemende beelden
worden aan elkaar geregen. Op een verrassende en bijwijlen grappige
manier blazen ze het stof van de vermolmde iconografische beelden uit
het christendom en reveleren hun onvergankelijke emotionaliteit. In alle
eenvoud transformeren de Fin Veli Lehtovaara en de Portugese Maria
Ferreira Silva (beiden ex-P.A.R.T.S.-studenten) achtereenvolgens in
Adam en Eva, Jozef de timmerman, Maria de verlichte maagd, Maria
de zwangere vrouw, Jezus de visionair, Jezus de gekruisigde, Maria de
smartelijke moeder, Maria Magdalena de hoer … Beelden die in hun
oerkracht en herkenbaarheid reiken naar de grote filosofische vragen
omtrent leven, dood en lijden.
fr

Dans Light as a Feather, Green as an Apple, Veli Lehtovaara
(Finlande) et Maria Ferreira Silva (Portugal) lèvent le voile sur
l’iconographie rongée de la chrétienté. Ils transforment en toute
simplicité des tableaux qui convoquent des questions philosophiques sur
la vie, la mort et la souffrance.

en

In Light as a Feather, Green as an Apple, Finnish Veli Lehtovaara
and Portuguese Maria Ferreira Silva blow away the dust from the
decaying iconographic images of Christianity in a surprising and
sometimes amusing manner. In all simplicity, they transform images
upon great philosophical questions about life, death and suffering.

‘Lehtovaara en Silva ontcijferen de patriarchale en
verzegelde betekenissen van de beelden tot iets
empirisch en zelfs feministisch ‘
— Marja Hannula, Helsingin Sanomat (FI)
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Soft Target

Johanna Chemnitz Soft Target © Tom Akinleminu

Margrét Sara Gudjónsdóttir
(IJsland)

BIEKORF x 17.00
€6
Combireeks December Dance

Margrét Sara Gudjónsdóttir
choreografie en concept
Johanna Chemnitz dans
Peter Rehberg muziek
Gordon Spragg tekst
productie: Panic Productions
Belgische première
Onderdeel van het DD Platform

nl
Dieren vermommen zich, gaan op in hun omgeving of nemen een
angstaanjagend dan wel oninteressant uiterlijk aan. Zo proberen ze te
overleven. Welke technieken gebruiken mensen in de sociale wildernis?
We horen een verleidelijke en tegelijkertijd angstaanjagende stem
die teksten uit internetspam prevelt. Een danseres, die opgaat in de
ruimte, maar ook contact probeert te maken. Onze blik bepaalt haar
identiteit, maar we worden gemanipuleerd. Het atmosferische Soft
Target toont hoe het hedendaagse spel met identiteiten het beeld van
het ‘zelf’ ontwricht. Met deze heldere en gedetailleerde voorstelling
neemt aanstormend IJslands talent Gudjónsdóttir het publiek mee
op een hypnotiserende trip. Margrét Sara werkte reeds met heel
toonaangevende podiumkunstenaars zoals Gisele Viènne, Erna
Ómarsdóttir, Jóhann Jóhannsson, Constanza Macras, Jan Fabre, Anne,
Lisi Estaras, les ballets C de la B …
fr

L’aérien Soft Target montre comment le jeu quotidien des identités
disloque l’image du « soi ». Dans ce spectacle lumineux et détaillé, le
talent montant islandais Margrét Sara Gudjónsdóttir emmène le public
dans un voyage fascinant.

en

The atmospheric performance Soft Target reveals how the way we
play around with identities disrupts our self-image. This clear and
detailed work by upcoming Icelandic talent Margrét Sara Gudjónsdóttir
takes the audience on a mesmerising journey.

‘Soft Target is een consistente solo die je aan het
denken zet, sporen nalaat op het lichaam van de
toeschouwer en je bewust maakt van de manier
waarop we onze omgeving lezen.’
— Ana Angstrom, Svenska Dagbladet (SE)
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Situation Room

Situation Room © Marko Makinen

Jyrki Karttunen
(Finland)

MaZ x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 15
Combireeks December Dance

Jyrki Karttunen choreografie
Joona Halonen, Anne Hiekkaranta,
Jyrki Karttunen, Mirva Mäkinen,
Linda Priha, Eero Vesterinen dans
Kimmo Karjunen licht- en
decorontwerp
Tuomas Fränti geluidsontwerp
Karoliina Koiso-Kanttila kostuums
Marko Mäkinen fotografie &
vormgeving
productie: Satu Immonen / Karttunen
Kollektiv, Zodiak – Center for New
Dance (Helsinki), Stoa Cultural Centre
of Eastern Helsinki
Belgische première

nl
De zeer herkenbare bewegingstaal van de Finse danser en
choreograaf Jyrki Karttunen bevat sporen van jazzdance, klassiek
ballet, hedendaagse dans en musical. In 2007 richtte hij het
Karttunen Kollektiv op. In 2013 zal hij Kenneth Kvarnström opvolgen
als choreograaf van de Helsinki Dance Company. Karttunens
choreografische universum bevat tal van bevreemdende momenten
en biedt ons verrukkelijke nieuwe perspectieven op alledaagse
situaties. Zes dansers, brabbeltaal, tientallen kostuumveranderingen,
fotostudiolichten, maar vooral veel dans zijn de ingrediënten van
Situation Room. In deze voorstelling draait alles rond de (dans)scène
zelf, rond de spelregels van een podium, maar tegelijkertijd gaat het
ook over het mens-zijn in het algemeen. Tijdens de snel wisselende
stemmingen en scènes belicht dit stuk fundamentele aspecten van de
menselijke communicatie en identiteit. Laat u verrassen, verwarren en
meeslepen door deze opgeruimde, speelse en ironische voorstelling.
fr

La gestique du danseur et chorégraphe finlandais Jyrki Karttunen
mêle jazzdance, ballet classique, danse contemporaine et comédie
musicale. Six danseurs, des dizaines de changements de costumes, des
éclairages de studio photo, et surtout la danse, sont les ingrédients de
Situation Room.

en

Finnish dancer-choreographer Jyrki Karttunen’s movement language
contains elements of jazz dance, classical ballet, contemporary dance
and musical. The ingredients of Situation Room are six dancers, dozens
of costume changes, photo-studio lights and, above all, lots of dancing.

‘Iedere ademhaling en beweging van de dansers
in Situation Room is perfect. Ik heb genoten van
de vloeiende stroom, de ingetogenheid van het
moment en de accenten en deconstructie van de
beweging. Iedere vierkante centimeter van de
ruimte wordt in beslag genomen. Het vermogen
van de groep om zich helemaal te geven maakt
de humor in deze voorstelling en kan niet anders
dan een glimlach toveren op het gezicht van de
toeschouwer.’
— Merja Koskiniemi, Aamulehti (FI)
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(play)

(play) © Sakari Viika

K. Kvarnström & Co /
Helsinki Dance Company /
NorrlandsOperan
(Finland / Zweden)

CONCERTGEBOUW
concertzaal x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 30 25 20 15
Combireeks December Dance

Kenneth Kvarnström choreografie
Martin Bergström, Helena Hörstedt,
Erika Turunen kostuums
Kenneth Bruun Carlson, Sofia
Karlsson, Kai Lähdesmäki, Janne
Marja-aho, Cilla Olsen (gast), Valtteri
Raekallio, Terhi Vaimala dans
Jens Sethzman decor- en lichtontwerp
Kirsi Peteri geluidsontwerp
Karin Eriksson, Pontus Björk, Pär
Lindqvist & Pelle Hansen strijkkwartet
NorrlandsOperans Symfoniorkester
Jonas Nordberg teorbe
Asuka Nakamura piano
productie: K. Kvarnström & Co,
Helsinki City Theatre, NorrlandsOperan
(Umeå) & Statens kulturråd (Zweden)
met de steun van Stockholms
Kulturförvaltning

nl
Sinds 2010 creëert de Fins-Zweedse Kenneth Kvarnström als
huischoreograaf nieuw werk voor de Helsinki Dance Company (HDC),
telkens in coproductie met zijn eigen gezelschap. HDC staat bekend om
zijn veelzijdigheid, zijn fysiek zeer veeleisende hedendaagse dans en
zijn expressief danstheater. In (play) verenigt Kvarnström hedendaagse
dans met klassieke muziek en mode. Elk deel van (play) heeft een
eigen thema en look, ontworpen door vooraanstaande modeontwerpers
uit Zweden en Finland. Waar Kvarnström in vorige producties vooral
opgenomen elektronische muziek gebruikte, laat hij in (play) voor het
eerst muzikanten live klassieke werken spelen. Hij put uit muziek van
de 14e tot 20e eeuw, uitgevoerd door het strijkkwartet van het Zweedse
NorrlandsOperans Symfoniorkester aangevuld met twee solisten op
teorbe en piano.
fr

Dans (play), Kenneth Kvarnström – chorégraphe attitré de la Helsinki
Dance Company – mêle danse contemporaine, musique classique et
mode. Des modistes suédois et finlandais ont conçu l’esthétique des
différents tableaux, sur une musique jouée par le quatuor à cordes de
l’orchestre symphonique du suédois NorrlandsOperan, un théorbe et un
piano.

en

In (play) Kenneth Kvarnström – resident choreographer of the
Helsinki Dance Company – unites contemporary dance, classical
music and fashion. Leading Swedish and Finnish fashion designers
designed the ‘look’ of the various elements. The music is provided by
the string quartet of Sweden’s NorrlandsOperan Symphony Orchestra,
supplemented by two soloists on theorbo and piano.

Met muziek van onder meer Chopin,
Bach, Mozart, Vivaldi, De Visée, Glass,
Shostakovich
Belgische première
dans met livemuziek

‘Een strijkkwartet, een pianist en een teorbist
spelen live muziek – en vier dansers tonen
daarbovenop hun muzikale talent als a-capellakoor.
Kvarnström combineert deze verschillende
artistieke elementen in een veelzijdige dansavond
die boeit door durf, humor, luchtigheid, maar ook
ernst.’
— Die Zeit (DE)

21

wo x mer x wed

12.12.2012

DRIFT

DRIFT © Per Morten Abrahamsen

Kitt Johnson / X-act
(Denemarken)

MaZ x 20.00
19.15 Inleiding door Katie Verstockt
€ 15
Combireeks December Dance

Kitt Johnson choreografie & dans
Sture Ericson muziek
Mogens Kjempff lichtontwerp
Charlotte Østergaard kostuums
productie: Kitt Johnson X-act
met de steun van National Committee
for the Performing Arts, The Wilhelm
Hansen Foundation, The Augustinus
Foundation, The Toyota Foundation
en The Copenhagen Committee for the
Performing Arts
Belgische première
performance

nl
Het weerbarstige werk van de Deense danseres en choreografe Kitt
Johnson laat zich moeilijk definiëren. Zij creëert een bevreemdend
universum, balancerend tussen dans, performance en visueel
expressionistisch theater. Kitt Johnson is een bijzondere verschijning
met een uniek gevoel voor ruimte en scenische effecten en met
een indrukwekkende lichaamsbeheersing. Ondersteund door een
meesterlijke soundscape en belichting schept ze fascinerende beelden die
zich diep in ons bewustzijn nestelen en op het netvlies blijven branden.
DRIFT is het eerste deel van een tweeluik rond een studie over de
menselijke instincten gevangen tussen cultuur en natuur. Het tweede
deel staat op stapel voor 2013 en wordt een groepswerk.
fr

DRIFT est un fascinant solo de danse physique dans lequel la
danseuse et chorégraphe danoise Kitt Johnson part en quête des
instincts humains prisonniers entre culture et nature. Portée par
les lumières et un paysage sonore magistral, elle crée des tableaux
fascinants dont on se souvient longtemps.

en

DRIFT is a fascinating and physical dance solo in which Danish
dancer-choreographer Kitt Johnson goes in search of human instincts
caught between culture and nature. Underpinned by a masterly light
and soundscape, she creates fascinating images that remain etched on
the retina.

‘Een prachtige performance, zowel mysterieus als
poëtisch en niet in het minst verrukkelijk vrij van
alle dansconventies.’
— Ann Jonsson, Danstidningen (SE)
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do x jeu x tue

13.12.2012

JJ’s Voices

JJ’s voices

Cullberg Ballet
(Zweden)

stadsschouwburg x 20.00
19.15 Inleiding
€ 15 12 9
Combireeks December Dance

Benoît Lachambre choreografie,
decorontwerp & kostuums
Cullberg Ballet dans
Fredrik Rydehäll lichtontwerp
productie: Cullberg Ballet
Met muziek & songs van Janis Joplin

nl
Het is onmogelijk om het Cullberg Ballet weg te denken uit het
Zweedse dansleven. Deze culturele ambassadeur wist zich de voorbije
decennia een internationale identiteit aan te meten en dit niet het minst
door de zeer persoonlijke choreografische schriftuur van Mats Ek. Sinds
enkele jaren waait er een nieuwe wind door het Cullberg Ballet. De
compagnie is op zoek gegaan naar de hedendaagse tendensen binnen
de danswereld en heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Zo gaf het
gezelschap carte blanche aan de innovatieve choreograaf en danser uit
Québec, Benoît Lachambre. JJ’s Voices is geïnspireerd op de stem en de
liedjes van Janis Joplin. De klassiek opgeleide dansers interpreteren haar
songs met hun instrument, hun lichaam en nemen op virtuoze wijze
de bijna vloeibare bewegingstaal van Lachambre in zich op. Wie van
verrassingen houdt, mag deze voorstelling zeker niet missen.
fr

Le Cullberg Ballet a donné carte blanche au chorégraphe et
danseur québécois Benoît Lachambre. JJ’s Voices s’inspire de la voix
et des chansons de Janis Joplin. Les danseurs de formation classique
interprètent ses chansons avec leur corps, et intègrent la gestique
presque liquide de Lachambre.

en

The Cullberg Ballet gave innovative choreographer-dancer Benoît
Lachambre from Quebec carte blanche. The result is JJ’s Voices, inspired
by the voice and songs of Janis Joplin. The classically trained dancers
interpret Joplin’s songs with their own instrument – the body – and
make Lachambre’s almost fluid movement language their own with
great virtuosity.

‘ … een lumineus begin van een nieuw tijdperk
voor het Cullberg Ballet.’
— Dagens Nyheter (SE)
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vr x ven x fri

14.12.2012

We saw monsters

Erna Omarsdottir © Bjarni Grimsson

Erna Ómarsdóttir
(IJsland)

MaZ x 20.00
19.15 Inleiding
€ 15
Combireeks December Dance

Erna Ómarsdóttir regie & choreografie
Erna Ómarsdóttir & Valdimar
Jóhannsson concept
Erna Ómarsdóttir, Valdimar
Jóhannsson, Sigrídur Soffía Níelsdóttir,
Sigtryggur Berg Sigmarsson, Ásgeir
Helgi Magnússon & Lovísa Ósk
Gunnarsdóttir performance
Valdimar Jóhannsson & Sigtryggur
Berg Sigmarsson muziek & uitvoering
Gabríela Fridriksdóttir artistiek advies
Karen María Jónsdóttir dramaturgie
productie: A shalala ehf production
coproductie: Le CNDC Centre national
de danse contemporaine Angers, The
National Theater of Iceland, Reykjavík
Arts Festival, (de stad) Kópavogur

nl
We saw monsters is een poëtische voorstelling met dans, zang, muziek
en beeldende kunst. Erna Ómarsdóttir brengt samen met beeldend
kunstenares Gabríela Fridriksdóttir een carnavaleske wereld tot leven.
Een universum vol horror en angst, gebaseerd op fictie en realiteit. In
deze wereld leven tal van vreemde, angstaanjagende wezens. Ze nemen
je mee op een tocht door het onbekende, en vragen je jouw angsten
onder ogen te zien, maar ook te overwinnen.
Erna Ómarsdóttir is een IJslandse danseres en choreografe die werkt
vanuit Brussel. Ze studeerde aan P.A.R.T.S. en danste bij onder anderen
Jan Fabre en Sidi Larbi Cherkaoui. Sinds enkele jaren maakt ze ook
zelf voorstellingen. Als leading lady van de hedendaagse dansscene van
IJsland, mocht ze niet ontbreken op deze editie van December Dance.
fr

Avec la plasticienne Gabríela Fridriksdóttir, la danseuse et
chorégraphe islandaise Erna Ómarsdóttir donne vie à un univers
carnavalesque, rempli d’horreur et d’angoisse, basé sur la fiction et la
réalité. We saw monsters est un spectacle poétique mêlant danse, chant,
musique et arts plastiques.

en

Icelandic dancer-choreographer Erna Ómarsdóttir and visual artist
Gabríela Fridriksdóttir bring to life a carnivalesque world, a universe of
fear and horror, based on fiction and reality. We saw monsters is a poetic
performance, featuring dance, song, music and visual art.

met de financiële steun van het
IJslandse ministerie van Cultuur
met de steun van wp Zimmer
(Antwerpen), PAF
met dank aan Dansstationen (Malmö),
Konstnärsnämnden (Stockholm)
dans met livemuziek

‘Misschien is het de extreme IJslandse natuur
die een unieke kunstenares als Erna Ómarsdóttir
vormde, choreografe van krachtige en
onrustwekkende voorstellingen met intens fysieke,
bijna dierlijke dans en een extreme muzikaliteit die
vanuit de ingewanden lijkt te komen.’
— La biennale di Venezia (IT)
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za x sam x sat

15.12.2012

All Nordic

Göteborg Ballet © Mats Bäcker

Göteborg Ballet
(Zweden)

CONCERTGEBOUW
concertzaal x 20.00
19.15 Inleiding door Katie Verstockt
€ 30 25 20 15
Combireeks December Dance

ORELOB
Kenneth Kvarnström choreografie
Jukka Rintamäki muziek (naar Boléro
van Maurice Ravel)
Jens Sethzman decor- & lichtontwerp
Helena Hörstedt kostuums
BEETHOVEN’S 32 VARIATIONS
Örjan Andersson choreografie
Nina Sandström kostuums
Udo Haberland lichtontwerp
Pianist Göteborg Opera piano
—
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
- 32 variaties in C, WoO80
- Pianosonate in c nr. 8, opus 13,
‘Pathétique’, 2e deel
FALTER
Johan Inger choreografie, decorontwerp

nl
Het Zweedse Göteborg Ballet is het grootste hedendaagsedansgezelschap uit Noord-Europa en heeft veertig dansers uit vijftien
verschillende landen onder zijn dak. De voorbij jaren focuste het
gezelschap vooral op nieuwe creaties van hedendaagse choreografen.
Als afsluiter van December Dance 12 brengen ze All Nordic, een
avondvullende triple bill van Scandinaviës succesvolste choreografen.
Voor OreloB baseerden de Zweeds-Finse choreograaf Kenneth
Kvarnström en geluidskunstenaar-componist Jukka Rintamäki zich
op de Bolero van Maurice Ravel. Beethovens 32 variaties en zijn
Pianosonate in c nr. 8 (live uitgevoerd) staan centraal in het werk van
de hedendaagse Zweedse choreograaf Örjan Andersson. Als afsluiter
neemt de Zweedse choreograaf Johan Inger ons, samen met negen
dansers, mee op een trip van chaos naar orde in een woud van touwen
en muziek van onder meer Alva Noto.
fr

Le suédois Göteborg Ballet, plus grosse compagnie de danse d’Europe
du Nord, donnera en clôture de December Dance 12 All Nordic,
un triptyque composé d’œuvres des chorégraphes scandinaves
contemporains les plus talentueux : Kenneth Kvarnström, Örjan
Andersson et Johan Inger.

en

Sweden’s Göteborg Ballet is the largest contemporary dance
company in Northern Europe. To close December Dance 12 they are
performing All Nordic, a triple bill of works by Scandinavia’s most
successful choreographers: Kenneth Kvarnström, Örjan Andersson and
Johan Inger.

& kostuums
Carolina Armenta assistentie kostuums
Erik Berglund lichtontwerp
—
Met muziek van Alva Noto, Lars
åkerlund en Peter Levin
Belgische première
dans met livemuziek

‘Kenneth Kvarnström’s OreloB (dat is ‘Bolero’
achterstestevoren gespeld) heeft je meteen mee.
Muziek en dans worden volledig vervlochten,
voeden elkaar op een inventieve manier en
bedwelmen het publiek bijna met een derwisjachtige werveling van gevoel.’
— Bob Hicks, Oregon Arts Watch (US)

Aansluitend

slotfeest December Dance 12
in het Concertgebouw (gratis met
een ticket voor All Nordic)

‘Slimme, goed omlijnde dans, even hemels mooi
als de muziek.’
— Expressen (SE) (over Beethoven´s 32 variations)
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zo x dim x sun

16.12.2012

Keiju – De elf

Keiju © Ninna Lindström

Jyrki Karttunen
(Finland)

Stadsschouwburg x 15.00
€ 12 9 / € 6 voor -26j.
Combireeks December Dance

Jyrki Karttunen choreografie
Mikko Paloniemi dans (elf)
Leena Joutsenlahti muziek
Kimmo Karjunen licht-, geluids- en
decorontwerp & video
Tuija Luukkainen make-up
Marja Uusitalo kostuums
productie: Karttunen Kollektiv / Satu
Tujunen en Stoa Cultural Centre of
Eastern Helsinki
Belgische première
FAMILIEVOORSTELLING
DD KIDS

Voor families en kinderen
vanaf 6 jaar

nl
Traditiegetrouw sluiten we December Dance af met een voorstelling
speciaal op maat van kinderen en families. Keiju is een dansvoorstelling
vermomd als een sprookje voor alle leeftijden. Keiju (elf in het Fins)
is het dubbelzinnige hoofdpersonage. Hij waart rond in een tijdloos
niemandsland tussen een wereld vol poëzie, sprookjes en bloemen en
de dagdagelijkse realiteit. De voorstelling charmeert zowel door zijn
inhoud als door zijn vorm. De danser op scène smelt op een fascinerende
wijze samen met de dansers uit de geprojecteerde videobeelden. De
choreografie van de Fin Jyrki Karttunen karakteriseert de elf. Kimmo
Karjunens wereld van licht, geluid en videobeelden schildert Keiju’s
verleden en onderbewustzijn. De muziek van Leena Joutsenlahti
omarmt het lot van de fee en sluit naadloos aan bij de voorstelling.
fr

Keiju (elfe) du Finlandais Jyrki Karttunen est un spectacle de danse
conçu comme un conte multimédia pour tous les âges. Keiju erre dans
un no man’s land atemporel, entre un monde empli de poésie, de contes
et de fleurs, et la réalité de tous les jours.

en

Keiju (The Fairy) by Finnish dancer-choreographer Jyrki Karttunen
is a dance performance disguised as a multimedia fairytale for all ages.
Keiju flits around in a timeless no man’s land between a world full of
poetry, fairy tales and flowers and everyday reality.

‘Verfijnd, ontroerend en verrukkelijk romantisch,
Keiju is een instant cultklassieker die je zin geeft
om zijn makers te omhelzen’
— DanceEurope
‘Keiju is een grappig, betoverend en
levensbekrachtigend meesterwerk dat je spontaan
doet glimlachen en huppelen van plezier. (…)
De versmelting van video en live actie wordt
tegenwoordig vaak gebruikt in hedendaagse
dans, maar is zelden zo doeltreffend en naadloos
geïntegreerd als hier. (…) Kortom, dit is een
klassieker.’
— Christopher Collett, The Stage (UK)
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Context
za x sam x sat

17.12.2012 —

Fototentoonstelling Tero Saarinen

zo x dim x sun

Concertgebouwcafé
wo-za: vanaf 11.00
op dagen met een voorstelling
vanaf een uur voor aanvang open
Gratis

nl
De Finse choreograaf Tero Saarinen is ondertussen geen onbekende
meer in Brugge. Hij heeft met verschillende voorstellingen al heel wat
succes geoogst op verscheidene Brugse podia. Speciaal voor December
Dance 12 zal er in het Concertgebouwcafé een selectie foto’s te zien zijn
van het choreografisch werk van deze publiekslieveling..
fr

Le chorégraphe finlandais Tero Saarinen n’est plus un inconnu à
Bruges. Ses différents spectacles lui ont déjà valu de nombreux succès
sur plusieurs scènes brugeoises. À l’occasion de December Dance 2012,
on pourra voir au Concertgebouwcafé une sélection de photos de
l’œuvre chorégraphique de ce favori du public.

en

Finnish choreographer Tero Saarinen is a welcome return visitor.
His previous performances in Bruges have met with great acclaim. This
season - as part of December Dance 2012 - a selection of photos of his
choreographic work will be exhibited in the Concertgebouw Café.

Vox Balaenae © Sami Kulju

23.12.2011

di x mar x tue

Concertgebouw

11.12.2012

Omtrent DD: De podiumkunsten in kaart /
Mapping the performing arts

10.00 - 15.00

Studiedag voor de professionele sector
nl
Hoe evolueert de praktijk in de podiumkunsten? Hoe kan het beleid
deze dynamiek in de toekomst ondersteunen? De laatste jaren heeft
VTi, het steunpunt voor de podiumkunsten, een traditie opgebouwd van
studies die het podiumkunstenlandschap op een innovatieve manier in
kaart brengen. Tijdens December Dance presenteert VTi gloednieuw
onderzoeksmateriaal: over de rollen en functies die kunstenorganisaties
op zich nemen, over de verschuivende plek van individuele kunstenaars
in een sterk vernetwerkte podiumkunstenpraktijk, over evoluties in
de danspraktijk sinds de Vlaamse golf. Tijdens ‘Omtrent DD’ nemen
we het nieuwe onderzoeksmateriaal als grondstof voor een collectieve
discussie over de beleidsinstrumenten en de rol die de overheid kan
nemen om de plek van kunstenaars en organisaties te versterken en de
huidige dynamiek in de podiumkunsten te ondersteunen. Deze discussie
is erg actueel in het licht van de evaluatie en eventuele herziening van
het Kunstendecreet.

een organisatie van VTi ( Vlaams Theater Instituut)
Info en inschrijvingen: www.vti.be
fr

À l’occasion de «Omtrent DD », le VTi (Vlaams Theater Instituut –
Institut de théâtre flamand) prend un nouveau matériau de recherche
pour amorcer un débat collectif sur les outils politiques et sur le rôle
que les pouvoirs publics peuvent endosser afin de consolider la place
des artistes et des institutions, et de soutenir l’actuelle dynamique des
arts de la scène. Un débat d’une actualité brûlante à la lumière de
l’évaluation et de l’éventuelle révision du Décret sur les arts.
Informations et inscriptions: www.vti.be

en

During ‘Omtrent DD’ the Flemish Theatre Institute (VTi) will be
using new research data as raw material for a debate about policy
instruments and about the role government can play in fostering the
current dynamics in the performing arts and in strengthening the
position of both artists and organisations. In the light of the evaluation
and possible revision of the Arts Decree, this debate is highly topical.
Info and registration: www.vti.be

HEDENDAAGSE DANS
IN BRUGGE
seizoen 2012-2013

28.09.12

X-On / Ivo Dimchev

05 & 06.10.12

Preparatio Mortis / Jan Fabre

09.10.12

Booty Looting / Wim Vandekeybus & Ultima Vez

12.10.12

Marktplaats 76 / Jan Lauwers & Needcompany

17.10.12

Angle / Salva Sanchis & Yutaka Oya

20.10.12

Medea / Carlotta Ikeda

13.11.12

Cie Michèle Noiret / Minutes Opportunes

17.11.12

Drumming (live) / Rosas & Ictus

23.11.12

Fragments (werktitel) / Les Slovaks Dance Collective

25.11.12

Flamenco Nuevo 2Stadsschouwburg

Stadsschouwburg
MaZ
Stadsschouwburg
Concertgebouw
Concertgebouw
Stadsschouwburg
MaZ
Concertgebouw
Stadsschouwburg

27.11.12

It’s going to get worse and worse and worse, my friend / Lisbeth Gruwez & Voetvolk vzw

06 — 16.12.12

December Dance 12 

11 & 12.01.13

Proximity / Australian Dance Theatre

22.01.13

Sideways Rain / Guilherme Botelho & Cie Alias

05.02.13

Foutrement / Virginie Brunelle

09.02.13

Bartók / Mikrokosmos / Rosas & Ictus

22 - 24.02.13

Festival D-Spot

27 & 28.02.13

Kiss & Cry / Michèle Anne De Mey & Jaco Van Dormael

02.03.13

Apocrifu / Sidi Larbi Cherkaoui & A Filetta

07.03.13

Dévorer le ciel / Danièle Desnoyers

14.03.13

Double Bill: Heroïne / Arco Renz

14.03.13

Double Bill: Extreme Tensions / Ula Sickle

22.03.13

¡Flamenco! Respiro FlamencoStadsschouwburg

22.03.13

Tempo 76 / Mathilde Monnier

Concertgebouw

24.03.13

Les signes extérieurs / Mathilde Monnier & Louis Sclavis

Concertgebouw

27.03.13

Clear Tears / Troubled Waters / Thierry Smits & Cie Thor

18.04.13

Manta / Héla Fattoumi & Eric Lamoureux

18.04.13

Les Gestes / Isabelle Van Grimde & Arne Deforce

23.04.13

Violet / Meg Stuart & Damaged Goods

30.04.13

Brilliant Corners / Emanuel Gat Dance

MaZ

22.05.13

Le Sacre du Printemps / Xavier Le Roy

MaZ*

24.05.13

Le Sacre du Printemps / Brussels Philharmonic & José Navas

25.05.13

Le Sacre du Printemps – Das Frühlingsopfer / Pina Bausch (film)

26.05.13

Sacre – The Rite of Spring / Raimund Hoghe, Guy Vandromme & Alain Franco

MaZ
Stadsschouwburg
MaZ
Concertgebouw
Biekorf & Het Entrepot
MaZ
Concertgebouw*
MaZ
Biekorf / Stadsschouwburg

* Samenwerking tussen Concertgebouw Brugge en Cultuurcentrum Brugge

Tickets & Info
Voorstellingen in Concertgebouw Brugge:

MaZ
Brugge

Alle andere voorstellingen:

Callcenter Concertgebouw +32 70 22 33 02

Cultuurcentrum Brugge +32 50 44 30 60

www.concertgebouw.be

www.ccbrugge.be

Biekorf

MaZ
Hallen Belfort
Concertgebouw
MaZ

Concertgebouw*
Concertgebouw
Concertgebouw*

festival
chacun son
sacre
100 jaar Le Sacre
du Printemps!
WO 22 — ZO 26.05.13

Dans
Xavier Le Roy
Brussels Philharmonic & José Navas
Raimund Hoghe, Guy Vandromme
& Alain Franco

Film
Pina Bausch
Rhythm is it!

Video-installatie
Katarzyna Kozyra

LIVEMUZIEK
Brussels Philharmonic
Alain Franco
Guy Vandromme

© Olivier Culmann - Tendance Floue

I.S.M. CULTUURCENTRUM BRUGGE

INFO & TICKETS

WW
WW.NE
EXTFES
STIVVAL.E
EU
+32 56 23 98 55

DAVE ST-PIERRE (CA) _ Création 2012 © photo: Wolfgang Kirchner / dancer: Karina Champoux

DAVE ST-PIERRE (CA)
ESZTER SALAMON (HU)
METTE INGVARTSEN (DK)
ANDROS ZINS-BROWNE (USA/BE)
JOHANNE SAUNIER (BE)
DAVID WAMPACH (FR)
CIE SCHWALBE (NL)
KRIS VERDONCK (BE)
TR WARSAWA/GRZEGORZ JARZYNA (PL)
STEVEN COHEN (SA/FR)
MIGUEL GUTTIEREZ (USA)
HEINE AVDAL &
YUKKIKO SHIINOZAKI/FIE
ELDWORKS (BE
E)
PIP
PPO DELB
BONO (IT)
FANADEEP (FR
R)
MARTA GORNICKA/CHOR KOBIET (PL)
KASSYS
S (NL)
…

SAISON DANSE / DANS SEIZOEN

OPERA DE LILLE
NO FOCUS FRANÇOIS VERRET 9, 10, 11 OCT/12
PUZ/ZLE SIDI LARBI CHERKAOUI 29, 30 NOV & 1ER, 2 DÉC/12
BABYSITTING TÊTE DE CIRE ROBYN ORLIN DU 8 AU 20 DÉC/12
TALES OF THE BODILESS ESZTER SALAMON 25 JAN/13
DE QUOI TENIR JUSQU’À L’OMBRE CHRISTIAN RIZZO
24, 26, 30 JAN, 1ER FÉV/13
LA CRÉATION DU MONDE FAUSTIN LINYEKULA 12, 13, 14 FÉV/13
EARLY WORKS ANNE TERESA DE KEERSMAEKER DU 16 AU 24 MARS/13
HAPPY DAY CARTE BLANCHE À DANIEL LINEHAN 6 AVRIL/13
GAZE IS A GAP IS A GHOST DANIEL LINEHAN 10, 11 JUIN/13
RÉSERVATIONS / TICKETS
Tél. 0820 48 9000 www.opera-lille.fr

Tickets & Info

www.decemberdance.be

In&Uit Brugge

Callcenter Concertgebouw

Cultuurcentrum Brugge

Fnac

’t Zand 34

+32 70 22 33 02

+32 50 44 30 60

www.fnac.be

8000 Brugge

€ 1 reserveringskost per ticket en per Combireeks December Dance bij In&Uit Brugge, Callcenter Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge en aan de avondkassa.
1 € frais de traitement par billet et série December Dance au In&Uit Brugge, Centre d’appel Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge et à la billetterie.
Booking fee: € 1 per ticket and December Dance series via Call centre Concertgebouw or at In&Uit Brugge, Cultuurcentrum Brugge and the box office.

Abonnement
& kortingen

Abonnement
& réductions

Selection
season ticket
& discounts

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

Il est possible de sélectionner
une série de représentations de
December Dance. Les réductions
sont :

You can put together your own
December Dance Series and receive
the following discount:

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

-20% à partir de 3 spectacles
-25% à partir de 5 spectacles
-30% à partir de 8 spectacles

-20% from 3 performances
-25% from 5 performances
-30% from 8 performances

Jongeren tot 26 jaar krijgen
50% korting op de ticketprijs
met een Discoverypas van het
Concertgebouw.

Les jeunes de -26 ans détenteurs
d’un Discoverypas Concertgebouw
bénéficient d’une réduction de 50%
sur le prix d’un billet.

Youngsters (-26) get 50% discount
on the ticket price via the
Concertgebouw Discovery Pass.

Senioren vanaf 60 jaar en groepen
vanaf 15 personen ontvangen 15%
korting op de ticketprijs.

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.

Met een Brugge City Card geniet
u 30% korting op uw tickets voor
December Dance. Combineer een
voorstelling van December Dance
met een verblijf in Brugge, zodat
u de tijd hebt om deze prachtige
cultuurstad te ontdekken. De prijs
van uw verblijf is afhankelijk van uw
hotelkeuze. www.bruggecitycard.be
– www.brugge.be/toerisme
Combireeks December Dance en kortingen
zijn persoonlijk en niet cumuleerbaar.

Le passe Brugge City Card donne
une réduction de 30% sur les billets
pour December Dance. N’hésitez
pas à combiner une représentation
de December Dance avec un séjour
à Bruges qui vous laisse le temps de
découvrir les merveilles de ce lieu de
culture. Le prix du séjour dépend du
choix de l’hôtel.
www.bruggecitycard.be– www.
brugge.be/toerisme
Série December Dance et les réductions sont
personnels et non cumulables.

Senior citizens from the age of 60
and groups from 15 people receive
a 15% discount on the ticket price.
With a Bruges City Card you enjoy
30% discount on your tickets for
December Dance. Combine a
December Dance performance with
a stay in Bruges and discover this
beautiful City of Culture. The cost of
your stay depends on your choice of
hotel. www.bruggecitycard.be
– www.brugge.be/toerisme
December Dance Series and discounts are
personal and cannot be combined with other
discounts.

Programmering Samme Raeymaekers en Sonia Debal — Eindredactie Lotte De Coene en Beatrice
Henckaerts — Coverbeeld (play) © Sakari Viika — Vormgeving Studio Jurgen Maelfeyt — V.U.
Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

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

Concertgebouw (Concertzaal & Kamermuziekzaal)
Concertgebouwcafé (Festivalcafé)
In&Uit Brugge
’t Zand 34, 8000 Brugge

2

MaZ - Magdalenazaal
Vlamingstraat 29, 8200 Brugge (Sint-Andries)

3

Stadsschouwburg
Bespreekbureau Cultuurcentrum Brugge
Vlamingenstraat 3, 8000 Brugge

4

Biekorf
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge

Festivalsponsor
Ga na het concert 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
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do 06.12.12 / 20.00 / Concertzaal

Westward Ho! – Scheme of Things – Vox Balaenae / Tero Saarinen Company (FI)
& Ensemble intercontemporain
vr 07.12.12 / 20.00 / MaZ

(im)possible / zero visibility corp. & Ina Christel Johannessen (NO)
za 08.12.12 / 15.00 / Biekorf

Simulations / Robin Jonsson (SE)
za 08.12.12 / 17.00 / Stadsschouwburg

Nothing’s for something / Heine Avdal & Yukiko Shinozaki (NO)
za 08.12.12 / 20.00 / Concertzaal

Corps de Walk / Carte Blanche – Sharon Eyal & Gai Behar (NO)
zo 09.12.12 / 15.00 / Stadsschouwburg

Light as a Feather, Green as an Apple / Veli Lehtovaara
& Maria Ferreira Silva (FI)
zo 09.12.12 / 17.00 / Biekorf

Soft Target / Margrét Sara Gudjónsdóttir (IS)
zo 09.12.12 / 20.00 / MaZ

Situation Room / Jyrki Karttunen (FI)
di 11.12.12 / 20.00 / Concertzaal

(play) / K. Kvarnström & Co – Helsinki Dance Company (FI) –
NorrlandsOperan (SE)
wo 12.12.12 / 20.00 / MaZ

DRIFT / Kitt Johnson – X-act (DE)
do 13.12.12 / 20.00 / Stadsschouwburg

JJ’s Voices / Cullberg Ballet (SE)
vr 14.12.12 / 20.00 / MaZ

We saw monsters / Erna Ómarsdóttir (IS)
za 15.12.12 / 20.00 / Concertzaal

All Nordic / Göteborg Ballet (SE)
zo 16.12.12 / 15.00 / Stadsschouwburg

Keiju – De elf / Jyrki Karttunen (FI)
tickets, info & trailers

www.decemberdance.be
+32 70 22 33 02

