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‘Ik hou ervan
mijn obsessies
te tarten door
ze telkens
nieuwe regels
op te leggen.’

— Wim Vandekeybus
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nl
December Dance 13 wordt het orgelpunt van een feestjaar.
Wim Vandekeybus vierde het afgelopen seizoen met een uitgebreid
programma de 25e verjaardag van zijn compagnie Ultima Vez. Geen
pittiger kers op de taart dan deze gelauwerde choreograaf aanstellen
als curator van het internationale dansfestival December Dance.
Na Akram Khan, Anne Teresa De Keersmaeker en Sidi Larbi Cherkaoui,
halen we met Wim Vandekeybus dit jaar opnieuw een klinkende naam
naar Brugge. Zijn December Dance-programma is met de voorstelling
What the Body Does Not Remember (voor het eerst live, met Ictus!)
niet alleen een nostalgische terugblik op de beginjaren van Ultima Vez,
maar evengoed een zelfzekere blik vooruit naar een nieuwe generatie.
Daarvoor selecteerde Vandekeybus met Thomas Hauert en Claire
Croizé makers uit eigen land. Zij nemen het op tegen choreografen met
internationale weerklank als Jan Fabre en Lemi Ponifasio. Samen met
Maud Le Pladec, Frédérick Gravel en de graffitikunstenaar Vincent
Glowinski (Bonom) belooft het een krachtig festival vol ontdekkingen
te worden. Bovendien houden het Concertgebouw en Cultuurcentrum
Brugge ook deze editie een podium vrij voor het December Dance
Platform, waar jonge makers hun generatie een eigenzinnige stem geven.
En naar goede gewoonte is het aantal dansvoorstellingen met livemuziek
opnieuw uitzonderlijk hoog. Speciaal voor December Dance 13 creëerde
Vandekeybus Spiritual Unity: een slim patchwork van choreografieën
en composities geplukt uit de laatste vijf jaar van Ultima Vez. Wim
Vandekeybus weet hoe je feest viert.
fr

Le Concertgebouw et Cultuurcentrum Bruges confient cette année
la responsabilité de December Dance à Wim Vandekeybus. Il offre
une rétrospective nostalgique des débuts d’Ultima Vez, mais aussi une
perspective prometteuse de l’avenir. Avec les chorégraphes Thomas
Hauert, Claire Croizé, Jan Fabre, Lemi Ponifasio, Maud Le Pladec,
Frédérick Gravel, etc., le festival promet d’être exceptionnel.

en

What the Body Does Not Remember © Octavio Iturbe

This year the Concertgebouw and Cultuurcentrum Bruges have
once again appointed a curator with a resounding reputation: Wim
Vandekeybus. His December Dance programme is not only a nostalgic
look back at the early days of Ultima Vez; it is also a confident look
forward. With choreographers such as Thomas Hauert, Claire Croizé,
Jan Fabre, Lemi Ponifasio, Maud Le Pladec and Frédérick Gravel,
December Dance 13 promises to be a powerful festival.

Trailers, updates en programmadetails
www.decemberdance.be
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WIM VANDEKEYBUS

nl
Wim Vandekeybus werd geboren in Herenthout in 1963. Zijn vader
was dierenarts. Na zijn middelbare schooltijd trok Vandekeybus naar
Leuven, waar hij psychologie ging studeren. De relatie tussen lichaam
en geest boeide hem mateloos en bleef ook later, in zijn choreografieën,
altijd een rol spelen. Vandekeybus knapte af op het voor hem al te
objectief-wetenschappelijke gehalte van de studie en sloeg in 1985 een
compleet nieuw pad in. Hij deed auditie bij Jan Fabre en kreeg een
rol in diens De macht der theaterlijke dwaasheden. In 1986 richtte hij
Ultima Vez (Spaans voor ‘De laatste keer’) op. Zijn eerste voorstelling
What the Body Does Not Remember brak onmiddellijk internationaal
door. Bijna dertig producties en een heel aantal film- en videowerken
later, is Vandekeybus nog steeds op zoek naar vernieuwing. Centraal
in zijn werk staat het onrustige, onvoorspelbare en instinctieve
lichaam. Naast film, video, tekst en fotografie is muziek steeds een
zeer belangrijk onderdeel van zijn voorstellingen. Onder meer Peter
Vermeersch, Thierry De Mey, David Byrne, Marc Ribot, Charo Calvo,
Eavesdropper, David Eugene Edwards, Daan, Arno, Mauro Pawlowski,
Roland Van Campenhout en Elko Blijweert schreven al muziek bij zijn
voorstellingen. Doorgaans wordt de muziek tijdens het repetitieproces
gecomponeerd, zodat voorstelling en muziek samen kunnen groeien.
fr

Wim Vandekeybus est un chorégraphe, metteur en scène, comédien
et photographe flamand. Il fait ses débuts dans Le pouvoir des folies
theatrales de Jan Fabre. En 1986, il fonde Ultima Vez. Son premier
spectacle, What the Body Does Not Remember, s’impose immédiatement
au niveau international. Son travail accorde une grande importance au
corps fébrile et imprévisible. La musique est toujours une composante
majeure de ses spectacles, en sus de films, vidéos, textes et photos.

en

Wim Vandekeybus © Danny Willems

Wim Vandekeybus is a Flemish choreographer, director, actor
and photographer. He made his debut in Jan Fabre’s The Power of
Theatrical Madness. In 1986 he founded the dance company Ultima
Vez. Their first performance What the Body Does Not Remember
brought them instant international recognition. The restless and
unpredictable body is central to Vandekeybus’s work. Alongside film,
video, text and photography, music is always an integral part of his
performances.
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wo x mer x wed

04.12.2013

What the Body
Does Not
Remember
Ultima Vez /
Wim Vandekeybus
& Ictus

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

Wim Vandekeybus regie, choreografie
& scenografie
Ricardo Ambrozio, Damien Chapelle,
Tanja Marín Friðjónsdóttir, Zebastián
Méndez Marín, Aymara Parola, Maria
Kolegova, Livia Balazova, Eddie
Oroyan, Pavel Masek dans
Thierry De Mey & Peter Vermeersch
originele muziek
Ictus:
Georges-Elie Octors muzikale leiding
Jean-Luc Fafchamps & Fabian
Coomans piano
Peter Vermeersch, Benjamin Dieltjens
& Tomonori Takeda klarinet
Eric Sleichim altsaxofoon
Alain Pire trombone
Géry Cambier contrabas
François Deppe cello
George van Dam viool
productie: Ultima Vez
coproductie: KVS,

nl
What the Body Does Not Remember is de fascinerende
debuutvoorstelling uit 1987 van Wim Vandekeybus en zijn gezelschap
Ultima Vez. In New York kregen Wim Vandekeybus en de componisten
Thierry De Mey en Peter Vermeersch de gerenommeerde Bessie
Award voor deze ‘brutale confrontatie van dans en muziek’. Nu, 25
jaar later, gaan Wim Vandekeybus en Ultima Vez er opnieuw mee
op tournee. Speciaal voor December Dance 13 wordt de muziek van
deze baanbrekende voorstelling voor het eerst live uitgevoerd door
het Brusselse nieuwe-muziekensemble Ictus. What the Body Does
Not Remember balanceert op de messcherpe grens van aantrekken en
afstoten. Nu eens levert dat een confrontatie tussen twee dansers op,
dan weer tussen twee groepen, tussen de dansers en de muziek, tussen
de dansers en een dwingend lijnenspel. Maar overal knallen de agressie,
de angst en het gevaar erdoorheen. Dansgeschiedenis op de scène!
fr

What the Body Does Not Remember a marqué en 1987 les débuts de
Wim Vandekeybus et de sa compagnie Ultima Vez. Les protagonistes
de cette « confrontation brutale de la danse et de la musique » ont reçu
à New York le Bessie Award. 25 ans après, à l’occasion de December
Dance 13, ce spectacle novateur est pour la première fois accompagné
en live par l’ensemble bruxellois de musique nouvelle Ictus.

en

What the Body Does Not Remember is Wim Vandekeybus and his
company Ultima Vez’s fascinating debut performance from 1987. In
New York the makers received the prestigious Bessie Award for this
‘brutal confrontation of dance and music’. Now 25 years later, and
especially for December Dance 13, this groundbreaking show is being
performed for the first time with live music by the Brussels new music
ensemble Ictus.

Concertgebouw Brugge
met de steun van Charleroi Danses
coproductie originele versie (1987):
Centro di Produzione Inteatro
Polverigi, Festival de Saint-Denis,
Festival d’Eté de Seine-Maritime,
Toneelschuur Producties Haarlem
met dank aan Louise De Neef
Met muziek van Thierry De Mey &

What the Body Does Not Remember © Danny Willems

Peter Vermeersch

‘Als ik naar deze voorstelling kijk, voel ik opnieuw
de lust en de energie van toen. Al dat esthetische,
dat ‘doen alsof’ hing me destijds de keel uit. Ik
wilde rauwe emotie, fysieke kracht en lef. Decennia
later gooien we in de heropvoering van What the
Body Does Not Remember nog steeds met stenen.
Voor mij het bewijs dat er niet alleen veel mogelijk
is, maar dat wat mogelijk is ook kan blijven duren.’
— Wim Vandekeybus

BELGISCHE PREMIÈRE
COPRODUCTIE
DANS MET LIVEMUZIEK
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do x jeu x thu

05.12.2013

STADSSCHOUWBURG x 20.00

Mind A Gap

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

Anton Lachky Company

Combireeks December Dance

€ 15 12 9

Anton Lachky choreografie
Peter Jasko, Milan Herich, Quan Bui
Ngoc, Seoljin Kim & Sergi Parés dans
Joris De Bolle lichtontwerp
productie: Seventyseven /
Bram Smeyers
coproductie: KVS Brussel,
Charleroi Danses

nl
De laatste jaren heeft Anton Lachky, een van de leden van het
collectief Les SlovaKs, voorstellingen gemaakt in opdracht van
verschillende Europese instellingen zoals het Helsinki City Theatre en
de Iceland Dance Company. Mind A Gap is zijn eerste eigen productie.
Voor deze creatie nodigt hij vijf getalenteerde mannelijke dansers uit
de Belgische dansscene uit: Peter Jasko (Les SlovaKs en Sidi Larbi
Cherkaoui), Milan Herich (Les SlovaKs en Ultima Vez), Sergi Parés
(Un loup pour un homme), Seoljin Kim (Peeping Tom) en Quan Bui
Ngoc (les ballets C de la B). Elk van deze tot de verbeelding sprekende
dansers creëert een eigen cartoonesk karakter in het imaginaire
‘Tonoland’. Deze voorstelling, met zijn nadruk op de schoonheid en
kracht van een lijf in beweging, is een ode aan het lichaam.
fr

Mind A Gap est la première production indépendante d’Anton
Lachky. Il invite cinq danseurs prometteurs de la scène de danse belge
à créer son propre personnage humoristique dans l’imaginaire
« Tonoland ». Ce spectacle, qui souligne la beauté et la force d’un corps
en mouvement, est une véritable ode au corps.
en

Mind A Gap is Anton Lachky’s first own production. To create it
he has invited five of the Belgian dance scene’s most promising male
dancers. Each of these dramatic dancers creates his own cartoonish
character in the imaginary ‘Tonoland’. With its emphasis on the beauty
and power of a body in motion, this performance is an ode to the body.

Mind A Gap

‘Het is niet erg hip voor jonge dansers en
choreografen om met klassieke muziek te werken
maar met Mind A Gap zie je dat ook de jonge
generaties heel wat te zeggen hebben over de
oude genres. Zonder dat de voorstelling van Anton
Lachky opera wordt, krijgt deze choreografie
iets cerebraals, dramatisch en toch humoristisch.
Fascinerend.’
— Wim Vandekeybus
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06.12.2013

MAZ x 20.00

Gravel Works

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

Frédérick Gravel

Combireeks December Dance

€ 15

Frédérick Gravel concept & regie
Stéphane Boucher, Francis Ducharme,
Frédérick Gravel, Hugo Gravel,
Ivana Milicevic, Lucie Vigneault,
Jamie Wright uitvoering
Alexandre Pilon-Guay lichtontwerp
Katya Montaignac dramaturgie
Anne Lebeau, Jamie Wright
repetitieleiding
Marie-Andrée Gougeon uitvoerend
producent
productie: Grouped’ArtGravelArtGroup
coproductie: Festival TransAmériques
(Montréal, Québec)
met de steun van Conseil des Arts et
des Lettres du Québec & Conseil des
Arts du Canada
Met muziek van Stéphane Boucher

nl
Er hoort een waarschuwing bij deze voorstelling: de uit Montréal
afkomstige choreograaf Frédérick Gravel belooft u met zijn choreografie
een prikkelende reis van het hoofd via het hart naar uw geslachtsdelen.
‘De volgorde waarin dat gebeurt, mag u zelf kiezen’, geeft de jonge
Québécois nog mee. Zijn Gravel Works is een intelligente rock-‘nrollchoreografie met zeven dansers en muzikanten die u met de nodige
humor door de coulissen van de showbusiness gidst. Gravel werpt zich
daarbij op als de meesterlijke commentator van het spektakel. Frédérick
Gravel danste onder meer bij Dave St-Pierre, zowat het enfant
terrible van de Canadese dans. Ook Édouard Lock is een van Gravels
inspiratiebronnen. U zult met andere woorden tegen een (goedbedoeld
en verder volstrekt ongevaarlijk) stootje moeten kunnen.
fr

Avec sa chorégraphie, le québécois Frédérick Gravel vous promet une
aventure excitante pour la tête, le cœur et le sexe. Son Gravel Works
est une chorégraphie rock ‘n-roll intelligente avec sept danseurs et
musiciens, qui vous guide avec l’humour requis dans les coulisses du
show-business. Gravel se pose en commentateur virtuose du spectacle.

en

Canadian Frédérick Gravel’s choreography promises us an exciting
journey from the head to the heart to the genitals. His Gravel Works is
an intelligent rock-‘n-roll choreography, which features seven dancers
and musicians, who guide us behind the scenes of show business with
the necessary humour. Lucid commentator, Gravel turns show business
inside out.

& Hugo Gravel
BELGISCHE PREMIÈRE

Gravel Works © Nicholas Minns

DANS MET LIVEMUZIEK

‘Als alles goed gaat, brengt Gravel Works je
in verwarring. Gravel geeft je geen grote taart
maar een puzzel die je zelf moet samenstellen.
Ik hou van die no-nonsenseaanpak: niet een
concept de hele avond lang uitmelken maar wel
twintig prikkelende ideeën bundelen, die aan
elkaar praten en op het einde van de rit iedereen
vertwijfeld en gelukkig naar huis laten gaan.’
— Wim Vandekeybus
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07.12.2013

The Ballet of
Sam Hogue
and Augustus
Benjamin
Thomas Steyaert
& Raul Maia

BIEKORF x 15.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance

Thomas Steyaert, Raul Maia creatie
Sam Hogue, Augustus Benjamin
performance
Bas Devos, Thomas Steyaert,
Raul Maia lichtontwerp
John Zorn, Eva Cassidy, James Brown
& Ryoji Ikeda (remixed) muziek
coproductie: CC De Spil (Roeselare),
WUK (Wenen), Jardin d’Europe/
eXplore dance festival (Boekarest)
in samenwerking met ulti’mates/
Ultima Vez
residenties: Kunstencentrum
Buda (Kortrijk), Jardin d’Europe/
eXplore dance festival (Boekarest),
Pianofabriek Kunstenwerkplaats
(Brussel), workspacebrussels,
Ulti’mates/Ultima Vez (Brussel)

nl
The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin kadert binnen
een doorlopend artistiek onderzoeksproces naar beweging. Sam Hogue
(aka Thomas Steyaert) en Augustus Benjamin (aka Raul Maia) dansten
beiden eerder bij Ultima Vez. In de voorstelling onderzoeken ze de
essentie van een beweging: via een constante herhaling ontwikkelen ze
een systeem van rituele communicatie. De performers puren het lichaam
zelf uit als medium van een kinetische dialoog. Zo worden de dansers
zelf dragers van gevoelens als machtsstrijd, akkoord, conflict, fragiliteit,
empathie, liefde, woede.
fr

Dans The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin, Sam Hogue
(alias Thomas Steyaert) et Augustus Benjamin (alias Raul Maia), exdanseurs d’Ultima Vez, communiquent à l’aide d’un langage physique.
Un mouvement de l’un déclenche un mouvement de l’autre. Cet échange
permanent d’informations physiques entre les deux danseurs dévoile
divers aspects de leur relation.

en

Sam Hogue (aka Thomas Steyaert) and Augustus Benjamin (aka
Raul Maia) both previously danced with Ultima Vez. In The Ballet
of Sam Hogue and Augustus Benjamin they engage in a physical
conversation: the movement of the one elicits a responding movement
from the other. The constant exchange of physical information between
the two performers reveals aspects of their relationship.

& Wolv (Wenen)
met de steun van MA7 - Kultur Stadt
Wien, de provincie West-Vlaanderen
& Jardin d’Europe
met de steun van de Vlaamse Overheid
Onderdeel van het December

The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin

Dance Platform

‘Dit luik vind ik ontzettend belangrijk aan
December Dance 13. Desnoods moesten alle
groten in het festival er maar iets ‘afpietsen’ maar
er moest en er zou een plek zijn waar we jonge,
Belgische choreografen een podium konden
geven. December Dance Platform is daarom niet
alleen een must be in het festival maar ook een
must see voor de festivalgangers. Want wat heb
je aan talent als niemand ernaar komt kijken?‘
— Wim Vandekeybus
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za x sam x sat

07.12.2013

Dialogue
Jan Martens

STADSSCHOUWBURG x 17.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance

Jan Martens choreografie
Truus Bronkhorst, Joke Emmers
en Jan Martens dans
Marc Vanrunxt en Renée Copraij
artistiek advies
coproductie: ICKamsterdam,
DansBrabant, La Briqueterie
– CDC du Val-De-Marne
met de steun van WorkSpaceBrussels
& Monty (Antwerpen)
BIS is een productie van Frascati
Productions
La Bête werd gemaakt in opdracht van
La Briqueterie – CDC du Val-De-Marne
met de steun van de Vlaamse Overheid
Onderdeel van het December

BIS © Anna van Kooij

Dance Platform

nl
In Dialogue vloeien twee voorstellingen naadloos over in elkaar:
BIS, de performance van choreograaf Jan Martens voor de 62-jarige
iconische choreografe en danseres Truus Bronkhorst en La Bête,
een voorstelling voor de jonge actrice Joke Emmers. Dialogue is een
bezwerende rituele voorstelling over onconventionele schoonheid.
Het werk slaat en zalft, en is een web waarin de stem zowel leidraad,
begeleiding als laatste strohalm is.
De jonge Belgische danser-choreograaf Jan Martens verkent in zijn
stukken de mogelijkheid van een balans en symbiose tussen verhalend
werk en conceptualisme. Hij creëert geen nieuwe bewegingstaal, maar
vormt en hergebruikt bestaande idiomen en plaatst ze in een andere
samenhang zodat nieuw ideeën tevoorschijn komen. In zijn werk staat
de schoonheid van de incomplete mens centraal. Martens danste mee
in performances van Koen De Preter, United-C en Ann Van den Broek.
Sinds 2009 maakt hij ook eigen werk.
fr

Dialogue entremêle deux spectacles : BIS, performance du
chorégraphe Jan Martens pour Truus Bronkhorst, chorégraphe et
danseuse emblématique âgée de 62 ans, et La Bête, un spectacle pour la
jeune actrice Joke Emmers. Dialogue est un époustouflant rituel sur la
beauté non conventionnelle. L’œuvre gifle et caresse, c’est une toile où la
voix est tour à tour motrice, accompagnement et ultime vestige.

en

In Dialogue two performances flow together seamlessly: BIS
– created by choreographer Jan Martens for 62-year-old iconic
choreographer-dancer Truus Bronkhorst – and La Bête – created
for young actress Joke Emmers. Dialogue is a hypnotically ritual
performance about unconventional beauty. It both cudgels and
caresses. It is a web, in which the voice guides and accompanies,
but is also a final straw.
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za x sam x sat

07.12.2013

CONCERTGEBOUW

Stones In Her Mouth

CONCERTZAAL x 20.00

Lemi Ponifasio – MAU

€ 30 25 20 15

19.15 Inleiding door Gloria Carlier
Combireeks December Dance

Lemi Ponifasio concept, choreografie
& regie
Helen Todd lichtontwerp
Rosie TeRauawhea Belvie, Kasina
Campbell, Mere Boynton, Mihiriweti
Morgan, Manuao Ross, Ria Te Uira
Winitana Paki, Hine Rongonui Kingi,
Te Rau o Te Huia Pou, Te Ara Vakaafi,
Rangipo Ihakara dans & zang
productie: MAU
coproductie: Concertgebouw Brugge e.a.
BELGISCHE PREMIÈRE
COPRODUCTIE
DANS MET LIVEMUZIEK

nl
De choreograaf Lemi Ponifasio werd geboren in het dorp Lano op
de Samoa-eilanden. Dat zijn wortels hem nooit hebben losgelaten,
bewijst hij in Stones In Her Mouth. In dit ontroerende ritueel dat twijfelt
tussen dans, muziektheater en visuele kunst, laat hij tien vrouwen
uit de Maoritraditie aantreden. De Maori’s zijn de oorspronkelijke
bewoners van Nieuw-Zeeland, voor het door de Europeanen werd
ontdekt. Via dans, zang en tekst vertellen de vrouwen over de
onrust en de onderdrukking die ze er beleefden. Zo werden Maorivrouwen verondersteld te zwijgen, ze mochten enkel zingen tijdens
het werk. Met de komst van de Europeanen wachtte hen de slavernij.
Ponifasio woont en werkt in Nieuw-Zeeland. In 1995 stichtte hij
compagnie MAU, waarvan de naam verwijst naar de gelijknamige
onafhankelijkheidsbeweging. Zijn werk getuigt dan ook van een grote
maatschappelijke betrokkenheid.
fr

Dans cet émouvant rituel qui oscille entre danse, théâtre musical
et art visuel, le chorégraphe néo-zélandais Lemi Ponifasio réunit dix
femmes de tradition maorie. À travers danse, chant et texte, les femmes
évoquent les troubles et l’oppression qu’elles ont vécus. Le travail de
Ponifasio témoigne d’un engagement social fort.

en

In this moving ritual that hovers between dance, music theatre and
visual art, New Zealand choreographer Lemi Ponifasio tells the stories
of ten Maori women. Via dance, song and text these women play out
the turmoil and oppression they suffered at the hands of the Europeans.
Ponifasio’s work is characterised by its great social commitment.

Stones In Her Mouth © MAU

‘Wat ver van mijn eigen werk af ligt, vind ik
doorgaans het interessantst. Dat is het geval met
Stones In Her Mouth van Lemi Ponifasio, die het
verhaal brengt van de onderdrukte Maori-vrouwen
in Nieuw-Zeeland. Ponifasio werkt vooral met stem
en ademhaling, wat zijn voorstellingen muzikaal
maakt zonder muziek. Hij denkt bovendien in
beelden, wat ik dankzij mijn foto’s en films vandaag
ook doe. Door de architectuur van het licht waan je
je bij Ponifasio soms in een film van Orson Welles.’
— Wim Vandekeybus
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08.12.2013

On the other
side of a sand
dune
Bára Sigfúsdóttir

STADSSCHOUWBURG x 15.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance

Bára Sigfúsdóttir concept, uitvoering
en choreografie
Samuel Lefeuvre extern oog
Sóley muziek en geluidsontwerp
Joris De Bolle licht en techniek
Mat Voorter kostuums
productie: Red Orange Productions
spreiding: Curtain Call Productions
met de steun van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Danscentrumjette, TAKT, RITS (EHB),
StairCase.studio en Rosas
met dank aan Peter Jasko, Florencia
Demestri, Michela Henle, Jamie Lee,
Sveitin milli sanda, Magnús Blöndal
Jóhannsson en familie, Stanislav
Dobak, Bernardo Camisao & Bart
Grietens
met de steun van de Vlaamse Overheid

nl
In On the other side of a sand dune verdiept Bára Sigfúsdóttir
zich in de verhalentraditie van haar geboorteland IJsland. Deze solo
is geïnspireerd op de herinneringen van oude IJslandse vrouwen die
getuige waren van een overweldigende maatschappelijke evolutie.
Amper honderd jaar geleden was de manier van leven en denken
compleet anders. On the other side of a sand dune transformeert de
scène in een droomwereld waar gevoelens van nostalgie en verlangen
ronddwalen. Deze plek wordt bevolkt door een vrouwelijk personage
dat losstaat van tijd en ruimte. Zij tovert zich voor onze ogen om van
een klein meisje naar een oude vrouw, een pop, een elf … alles wat onze
verbeelding ons toelaat te zien. In deze theatrale solo die dans, muziek
en stem bundelt, worden beelden uit het verleden en de toekomst
geprojecteerd op het hier en nu.
fr

Dans On the other side of a sand dune [De l’autre côté d’une dune
de sable], Bára Sigfúsdóttir se plonge dans la tradition du conte de
son pays natal, l’Islande. Ce solo théâtral qui entrelace danse, musique
et voix, projette dans l’immédiat des images du passé et de l’avenir.
Sigfúsdóttir s’est inspirée des souvenirs de vieilles femmes islandaises,
témoins d’une évolution sociale radicale.

en

In On the other side of a sand dune Bára Sigfúsdóttir immerses
herself in the narrative tradition of her native Iceland. Drawing her
inspiration from old Icelandic women, who have witnessed tremendous
social evolution, she performs a theatrical solo, in which dance, music
and voice intertwine to give us a glimpse into the past and a vision of
the future.

Onderdeel van het December

On the other side of a sand dune © Leif Firnhaber

Dance Platform
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Solo 2009 –
To be continued
Peter Jasko

STADSSCHOUWBURG x 17.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance

Peter Jasko choreografie en dans
Simon Thierrée, Trabant, Jozef Vlk,
Piotr Il’yich Tchaikovsky muziek
Sebastien Lamy kostuums
Joris De Bolle lichtontwerp, technisch
directeur
Stanislav Dobak, Bára Sigfúsdóttir
video, editing
productie: Phileas Productions
met de steun van de Vlaamse Overheid
Onderdeel van het December Dance
Platform

nl
Peter Jasko is een van de stichtende leden van Les SLovaKs Dance
Collective. Zij verbaasden pers en publiek met hun voorstellingen
Opening Night, Journey home en Fragments, werken die opvallen door
de mix van energetische, acrobatische en geïmproviseerde dans.
Peter Jasko danste eerder ook bij Sidi Larbi Cherkaoui en David
Zambrano. Solo 2009 – To be continued is zijn eerste solo. Het is een
eindeloos work in progress dat Jasko herwerkt voor elke voorstelling.
Op zijn eigen manier herinterpreteert Jasko de helden uit de stomme
film. Hij zet een vertederende tragikomische figuur neer die schommelt
tussen vallen en technische beheersing. Het authentieke, levensechte
karakter van het hoofdpersonage laat niemand koud en blijft
nazinderen tot lang na de voorstelling.
fr

Peter Jasko est un des membres fondateurs du collectif de danse
Les SLovaKs. Il a précédemment dansé avec Sidi Larbi Cherkaoui
et David Zambrano. Solo 2009 – To be continued est son premier
solo. C’est une œuvre en évolution permanente autour d’un héros
tragicomique de film muet.
en

Peter Jasko

Peter Jasko is a founding member of the dance collective Les
SLovaKs. He previously danced with Sidi Larbi Cherkaoui and David
Zambrano. Solo 2009 – To be continued is his first solo. It is an endless
work in progress about the tragicomic hero of the silent film.
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zo x dim x sun

08.12.2013

Monkey Sandwich
(film)
Ultima Vez /
Wim Vandekeybus

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

Wim Vandekeybus regie & script
Patrick Otten, Kassim Ahmed director
of photography
Dieter Diependaele, Octavio Iturbe
editing
Greet Van Poeck, Benjamin Dandoy,
Dieter Diependaele re-editing filmversie
Jerry Killick, Carly Wijs, Davis
Freeman, Niklas Ek Ilknur Bahadir,
Simon Eckert, Andreas Grötzinger,
Ralf Harster, Anja Herden, Sebastian
Kreyer, Anja Laïs, Torsten Peter
Schnick, Maik Solbach, Laura
Sundermann, Birgit Walter cast
Greet Van Poeck creative supervisor
Elko Blijweert, Joris Caluwaerts,
Frans Van Isacker & Simon Lenski
livemuziek
Thomas Verbruggen, Paul Maernoudt

nl
Jerry is een fanatieke, maar gefrustreerde regisseur die beslist de
theaterwereld de rug toe te keren om elders een controversieel project
te starten. Maar al gauw gaat het fout. Terwijl hij worstelt met zijn rol
als leider, wordt hij geplaagd door surreële dromen van schuld. Uit
Monkey Sandwich ontspint zich een kluwen van verhalen: de zoektocht
naar een ongeboren kind, een onrustwekkende jachtpartij, een behekste
lp en een verwoestende overstroming. De film maakte oorspronkelijk
deel uit van een theatervoorstelling met dezelfde naam en werd in
2011 gehermonteerd voor het Filmfestival van Venetië. Speciaal
voor December Dance 13 wordt Monkey Sandwich live begeleid door
muzikanten Elko Blijweert, Joris Caluwaerts, Frans Van Isacker en
Simon Lenski.
fr

Faisant initialement partie d’un spectacle théâtral portant le même
titre, le film Monkey Sandwich a été sélectionné en 2011 pour la Mostra
de Venise. Pour December Dance 13, il est accompagné en live par les
musiciens Elko Blijweert, Joris Caluwaerts, Frans Van Isacker et Simon
Lenski.

en

The film Monkey Sandwich was originally part of the theatrical
performance of the same name. In 2011 it was selected for the Venice
International Film Festival. Especially for December Dance 13, Monkey
Sandwich will be accompanied live by musicians Elko Blijweert, Joris
Caluwaerts, Frans Van Isacker and Simon Lenski.

sound
Charo Calvo geluidsontwerp
Aline Gavroy sound mix
Yves Verstraete art director
Isabelle Lhoas, Frédérick Denis styling
Evie Hamels make-up
Katia Renson production manager
Benjamin Dandoy postproduction
manager
productie: Ultima Vez, Monodot
coproductie: KVS (Brussel),

‘Ik vind het belangrijk om jezelf op te leggen
nieuwe dingen te doen om dan te zien waar die
ervaringen je in het leven zoal brengen. Zo ben
ik als choreograaf bezig met theater, fotografie
en ook steeds intensiever met film. Monkey
Sandwich is een mooi bewijs van die honger naar
nieuwe ervaringen: we presenteren de film met
livemuziek.’
— Wim Vandekeybus

Schauspiel Köln
associate producers: Savage Film
in samenwerking met Sciapode
& Celluloid Dreams
Met livemuziek van en door Elko
Blijweert, Joris Caluwaerts, Frans Van
Monkey Sandwich © Pieter-Jan De Pue

Isacker & Simon Lenski
BELGISCHE PREMIÈRE
FILM MET LIVEMUZIEK
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di x mar x tue

10.12.2013

MAZ x 20.00

Chant éloigné

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

Claire Croizé /
Action Scénique

Combireeks December Dance

€ 15

Claire Croizé choreografie & concept
Claire Croizé, Claire Godsmark, Lisa
Gunstone, Liz Kinoshita & Cecilia
Lisa Eliceche dans & creatie
Jan Maertens lichtontwerp & techniek
Etienne Guilloteau artistiek advies
Alain Franco muzikaal advies
Britt Angé kostuums
productie: Action Scénique vzw
coproductie: STUK/30CC (Leuven),
Kunstencentrum BUDA (Kortrijk) in
samenwerking met Cultuurcentrum
Kortrijk, Prix Jardin d’Europe
(supported by the Culture Programme
of the European Union)
in samenwerking met
WorkSpaceBrussels, Ultima Vez,
wpZimmer (Antwerpen) & Le Vivat
(Armentières)

nl
Claire Croizé studeerde in 2000 af aan P.A.R.T.S. en debuteerde
als choreografe in 2002 met Blowing up. Daarna volgde Affected,
een dansvoorstelling met drie soli op enkele liederen van Mahler.
De afgelopen jaren maakte Croizé twee memorabele danssolo’s:
The Farewell, op muziek van Gustav Mahler en Vor deinem Thron,
op muziek van Johann Sebastian Bach. Met Chant éloigné staat
zijzelf opnieuw op de scène, maar ditmaal omringd door vier andere
danseressen. Samen reizen ze terug naar het begin van de 20e eeuw,
een periode van ingrijpende veranderingen en grote onzekerheid.
Ook voor de muziek, waar de romantiek plaats moest ruimen voor
het modernisme. Webern, Schönberg en Debussy probeerden in hun
composities het romantische patroon te doorbreken en gingen op zoek
naar een nieuwe stijl, een nieuwe tijd. De muziek uit Chant éloigné past
perfect in die sfeer van op til zijnde verandering. En ook de vormentaal
en de bewegingen uit het werk sluiten hierbij aan.
fr

Dans Chant éloigné, la chorégraphe Claire Croizé revient, avec quatre
danseuses, aux débuts du XXe siècle : une période de changements
saisissants et de grande incertitude. La musique et le langage formel
de Chant éloigné s’inscrivent parfaitement dans cette atmosphère de
changement imminent.

en

In Chant éloigné choreographer Claire Croizé and four other dancers
travel back to the beginning of the 20th century: a period of dramatic
change and great uncertainty. The music and visual language of Chant
éloigné fit in perfectly with that atmosphere of imminent change.

met de steun van de Vlaamse Overheid
Met muziek van Anton Webern, Arnold

Chant éloigné © Herman Sorgeloos

Schönberg & Claude Debussy

‘Claire Croizé is de ideale tegenpool voor de
voorstelling Mind A Gap van Anton Lachky.
Lachky werkt enkel met mannen, Croizé enkel
met vrouwen. Een simpel gegeven, maar op
de scène creëer je daardoor een compleet
verschillende energie.’
— Wim Vandekeybus
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wo x mer x wed

11.12.2013

Tragedy of
a Friendship
Jan Fabre
& Vlaamse Opera

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

Jan Fabre concept, regie & scenografie
Moritz Eggert compositie
Stefan Hertmans tekst
Miet Martens dramaturgie
Hans Peter Janssens, Lies Vandeweghe
zang
Nikolaus Barton, Annabelle Chambon,
Cédric Charron, Ivana Jozic, Gustav
Koenigs, Silke Muys, Anne Pajunen,
Kurt Vandendriessche, Fabienne
Joanne Vegt, Solène Weinachter
performance
Symfonisch Orkest van de Vlaamse
Opera orkest
Nico Declerck, Jadranka Gasparovic,
Lydia Kavina muzikaal ensemble
Andrea Kränzlin kostuums
Kasia Mielczarek assistentie kostuums
& decor
Bert Heytens assistentie scenografie
Jan Dekeyser, Helmut Van den
Meersschaut lichtontwerp
Pablo Casella, Luca Brinchi video
Tom Buys geluid

nl
Naar aanleiding van het Wagnerjaar 2013 vroeg de Vlaamse Opera
aan Jan Fabre om een voorstelling te maken over een van zijn geliefde
kunstenaars, Richard Wagner. Samen met schrijver en Nietzschekenner
Stefan Hertmans en de Duitse componist Moritz Eggert nam hij
de dertien opera’s van Wagner als uitgangspunt voor een nieuw
muziektheaterwerk. In Tragedy of a Friendship staat de fascinerende,
maar gespannen relatie tussen Richard Wagner en de Duitse filosoof
Friedrich Nietzsche centraal. Maar ook het eeuwige conflict tussen
kunst en rede komt aan bod. Tragedy of a Friendship gaat echter
evenzeer over de tragedie van alle kunst. Zangers, dansers, acteurs en
muzikanten geven dit Gesamtkunstwerk van Jan Fabre samen vorm.
De voorstelling is een zeer persoonlijke en grondige lezing van
de thema’s in de werken van Wagner, zoals geweld, lust, manvrouwrelaties, maar ook liefde en hoop. De aanpak van deze
onderwerpen door Jan Fabre heeft een zeer grote dramatische en
visuele kracht en gaat gepaard met soms (vooral tijdens het eerste uur)
gewelddadige, ruwe en seksueel getinte scènes.
fr

À l’occasion de l’année Wagner 2013, le Vlaamse Opera a commandé
à Jan Fabre une création sur l’un de ses artistes préférés, Richard
Wagner. Avec l’écrivain et expert de Nietzsche Stefan Hertmans et le
jeune compositeur allemand Moritz Eggert, il prend les treize opéras de
Wagner pour point de départ d’une nouvelle œuvre de théâtre musical.

en

As part of the Wagner Year 2013 celebrations, the Vlaamse Opera
invited Jan Fabre to create a piece based on one of his favourite artists,
Richard Wagner. In collaboration with writer and Nietzsche expert
Stefan Hertmans and young German composer Moritz Eggert, Fabre
drew inspiration from Wagner’s thirteen operas and created an exciting
new work of musical theatre.

Arne Lievens technische coördinatie
Ilka De Wilde productieleiding
Luca Brinchi & Roberta Zanardo /
Santasangre video-effecten stolpen
productie: Vlaamse Opera
coproductie: Troubleyn/Jan Fabre,
Tragedy of a Friendship © Wonge Bergmann for Troubleyn / Jan Fabre

Concertgebouw Brugge, Théâtre de la
Ville (Parijs), Opéra de Lille, Wagner
Genèva Festival & Holland Festival
Met muziek van Richard Wagner
& Moritz Eggert

‘Je kunt je geschiedenis niet zomaar naast je
neerleggen. Met Jan Fabre zette ik de eerste
stappen op het podium. Hij toonde me dat dans
niet stopt aan de grenzen van een genre maar
dat het een uitnodiging is om juist met ontzettend
veel andere kunsten en invloeden aan de slag te
gaan. Fabre brengt met Tragedy of a Friendship
de meest theatrale voorstelling van December
Dance 13.’
— Wim Vandekeybus

COPRODUCTIE
DANS MET LIVEMUZIEK
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do x jeu x thu

12.12.2013

MAZ x 20.00

Meduses

19.15 Inleiding

Vincent Glowinski (Bonom)
& Jean-François Roversi

Combireeks December Dance

€ 15

Vincent Glowinski regie & choreografie
Jean-François Roversi scenografie
& computer programming
Vincent Glowinski & Luke Jessop dans
Elko Blijweert gitaar
Teun Verbruggen drums
Wim Vandekeybus coach
Greet Van Poeck artistieke assistentie
Dymitry Szypura assistentie
choreografie
productie: Cimatics
coproductie: Ultima Vez, Open
latitudes (3) – European project,
Life Long Burning (EU),
Cultuurcentrum Brugge
met de steun van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
& Cultuurprogramma van
de Europese Unie

nl
Sinds 2008 werkt graffitikunstenaar Vincent Glowinski (aka Bonom)
samen met mediakunstenaar Jean-François Roversi aan een tegenhanger
op het podium van zijn straatactiviteiten. In Meduses schrijden de
dansers-tekenaars in het halfduister over een donker oppervlak. Ze
zijn helemaal wit geschilderd en zwak verlicht door fluorescerend licht.
Stukje voor stukje verschijnt er een vorm. In Meduses is het de afdruk
van het lichaam zelf die de voorgestelde vormen veroorzaakt. Soms
wordt de tekening de ware choreograaf en legt ze een ritme op aan het
lichaam, de beweging en de onderbrekingen. Dan weer zorgt een vrije
beweging zonder figuratieve intentie voor een invulling met visuele
structuren, van bevreemdend herkenbaar tot abstract. Het spoor, een
vluchtig overblijfsel van de tijd, bestendigt het moment en rekt het uit.
fr

Depuis 2008, le graffiti artiste Vincent Glowinski (alias Bonom)
collabore avec l’artiste en médias Jean-François Roversi à un équivalent
sur scène de ses fresques de rue. Dans Meduses, danse et dessin
engagent un dialogue. Parfois le dessin devient le véritable chorégraphe,
puis le mouvement interprète les structures visuelles.

en

Since 2008 graffiti artist Vincent Glowinski (aka Bonom) has
collaborated with media artist Jean-François Roversi on a stage
counterpart to his street activities. In Meduses dance and drawing
enter into a dialogue. Sometimes, the drawing becomes the true
choreographer and imposes a rhythm on the bodily movement. At other
times, the movement fills in the visual structures.

met speciale dank aan Wim
Vandekeybus
Met muziek van Elko Blijweert
& Teun Verbruggen
COPRODUCTIE

Meduses © Ian Dykmans

DANS MET LIVEMUZIEK

‘Ik ben ontzettend trots dat ik Vincent heb kunnen
uitnodigen. Het is voor hem de eerste keer dat
hij met dansers en met een live muzikant werkt.
Tot nu toe werkte hij als straatkunstenaar altijd
in de schaduw van de stad maar met Meduses
wordt hij verplicht om kleur te bekennen. Hij is zo
getalenteerd dat ik alleen maar benieuwd kan zijn
naar het resultaat.’
— Wim Vandekeybus
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vr x ven x fri

13.12.2013

STADSSCHOUWBURG x 20.00

Professor

19.15 Inleiding door Katie Verstockt

Maud Le Pladec

Combireeks December Dance

€ 15 12 9

Maud Le Pladec concept & choreografie
Yoann Demichelis, Julien Gallée-Ferré
& Tom Pauwels uitvoering & dans
Tom Pauwels elektrische gitaar
Sylvie Mélis lichtontwerp
Alexandra Bertaut kostuums
productie: Association Léda
coproductie: Centre Chorégraphique
National de Montpellier LanguedocRoussillon, Les Rencontres
chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis, Théâtre National
de Bretagne / Rennes, Musée de la
Danse – CCNRB / Rennes, Le Triangle –
Scène conventionnée danse / Rennes,
Centre Chorégraphique National
Le Havre Haute Normandie
met de steun van Jardin d’Europe /
programme de l’Union Européenne,
Ministère de la Culture et de la

nl
Toen de Franse choreografe Maud Le Pladec de muziek van Fausto
Romitelli voor het eerst hoorde, werd ze meteen van haar sokken
geblazen. Romitelli, een veelbelovende Italiaanse componist die op jonge
leeftijd stierf aan een slepende ziekte, doorbrak in zijn composities de
muren tussen klassiek en rock. Daarvoor zocht hij inspiratie bij György
Ligeti en Karlheinz Stockhausen. Romitelli’s Professor Bad Trip ligt aan
de basis van Le Pladecs Professor. Om de muziek live te brengen zocht
Le Pladec de Belgische gitarist Tom Pauwels van het ensemble Ictus op.
Samen met twee dansers duikt Pauwels in Professor in het akoestische
universum van Romitelli. De choreografie gaat in dialoog met de bijna
hypnotiserende muziek, die speelt met herhaling en tempowisseling en
de grens opzoekt tussen een doordachte compositie enerzijds en wilde
energie anderzijds. Dans en muziek gaan een wisselwerking aan waarin
beiden elkaar versterken.
fr

Professor Bad Trip du compositeur Fausto Romitelli est le matériau
de base de Professor, une chorégraphie de la Française Maud Le Pladec.
Le guitariste belge Tom Pauwels, de l’ensemble Ictus, plonge avec deux
danseurs dans l’univers acoustique de Romitelli dont il interprète la
musique.

en

French choreographer Maud Le Pladec drew her inspiration for
Professor from composer Fausto Romitelli’s Professor Bad Trip. For the
live music she has called in Belgian guitarist Tom Pauwels of the Ictus
ensemble. In Professor, Pauwels launches himself, together with two
dancers, into the acoustic universe of Romitelli.

Communication (DRAC Bretagne),
Région Bretagne, Ville de Rennes,
Association Beaumarchais-SACD
& ADAMI
Met muziek van
Fausto Romitelli (1963-2004)

Maud Le Pladec © Caroline Ablain

Professor Bad Trip

‘De muziek van de Italiaanse componist Fausto
Romitelli is geniaal. Een fragment uit zijn Professor
Bad Trip heb ik gebruikt in mijn voorstelling
Puur (2005). Ik droomde er lang van om een
avondvullende voorstelling rond die compositie
te kunnen maken, samen met Romitelli. Maar in
2004 is hij gestorven aan kanker. Dankzij Maud
Le Pladec komt mijn droom toch een beetje uit:
in Professor danst ze elke noot van zijn compositie.
Ontzettend mooi.’
— Wim Vandekeybus
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za x sam x sat

14.12.2013

CONCERTGEBOUW

Spiritual Unity

CONCERTZAAL x 20.00

Ultima Vez /
Wim Vandekeybus
& special guests

Vankersschaever

19.15 Inleiding door Sarah
€ 30 25 20 15
Combireeks December Dance

Wim Vandekeybus regie, choreografie
& scenografie
Ultima Vez performers & special guests
uitvoering
Elko Blijweert, Mauro Pawlowski,
Jeroen Stevens, Roland Van
Campenhout & guests muziek
Greet Van Poeck artistieke assistentie
Isabelle Lhoas styling & kostuums
Frédérick Denis assistentie styling
& kostuums
Francis Gahide & Davy Deschepper
lichtontwerp
Antoine Delagoutte geluidsontwerp
productie: Ultima Vez
coproductie: Concertgebouw Brugge
Ultima Vez wordt gesteund door de
Vlaamse Regering & de Vlaamse
Gemeenschapscommissie van het

nl
Muziek is een drijvende factor in het werk van Wim Vandekeybus.
Sinds enkele jaren werkt hij nauw samen met muzikanten die tijdens
het creatieproces hun composities ontwikkelen en samen met de
dansers op scène staan. Als afsluiter voor December Dance 13 brengen
Ultima Vez en muzikanten Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, Roland
Van Campenhout en Jeroen Stevens een uniek totaalspektakel met
choreografieën en composities uit het recente booty Looting, de
jongerenvoorstelling Radical Wrong, het mythische epos Oedipus/bêt
noir, het poëtische IT 3.0, de filmperformance Monkey Sandwich en
het instinctieve nieuwZwart. Verwacht geen samenvatting, maar een
sfeervolle versmelting van muziek en beweging die u meeneemt op
een trip door vijf jaar Ultima Vez. En bovendien komen er een aantal
special guests om het hoekje loeren!
fr

Pour clôturer December Dance 13, Ultima Vez et les musiciens
Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, Roland Van Campenhout et Jeroen
Stevens offrent un spectacle total mêlant chorégraphies et compositions
tirées des derniers spectacles de Wim Vandekeybus. Une fusion réussie
de la musique et du mouvement, un voyage à travers cinq années de
représentations d’Ultima Vez.

en

To close December Dance 13, Ultima Vez and musicians Mauro
Pawlowski, Elko Blijweert, Roland Van Campenhout and Jeroen Stevens
bring us a unique total spectacle, with choreographies and compositions
from recent Wim Vandekeybus performances. Do not expect a summary,
but rather an atmospheric fusion of movement and music that takes you
on a trip through 5 years of Ultima Vez.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Met muziek van onder meer Mauro
Pawlowski, Elko Blijweert, Roland
Van Campenhout, Jeroen Stevens
& special guests
BELGISCHE PREMIÈRE
COPRODUCTIE
DANS MET LIVEMUZIEK

AANSLUITEND

‘Een festival is pas volledig als er sprake is van
een feest. Dat is precies wat Spiritual Unity moet
zijn: de muzikanten Mauro Pawlowski, Roland Van
Campenhout, Elko Blijweert en Jeroen Stevens
zullen samen met een twintigtal dansers voor
vuurwerk zorgen. Het wordt muzikaal, spontaan,
groots, uniek, gipsy en toch hedendaags. Dit is een
blik in de machinekamer van de dans.’
— Wim Vandekeybus

Slotfeest December Dance 13
in het Concertgebouw (gratis met

Spiritual Unity © Danny Willems

een ticket voor Spiritual Unity)
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zo x dim x sun

15.12.2013

Danse étoffée sur
musique déguisée
ZOO/Thomas Hauert &
Daan Vandewalle

STADSSCHOUWBURG x 15.00
Workshop na de voorstelling
€ 12 9 / € 6 voor -26 j.
Combireeks December Dance

Thomas Hauert concept
Thomas Hauert & Mat Voorter
choreografie, kostuums & accessoires
Mat Voorter performance
Daan Vandewalle prepared piano
Jan Van Gijsel lichtontwerp
productie: ZOO/Thomas Hauert
coproductie: La Bâtie – Festival
de Genève, Charleroi Danses &
Concertgebouw Brugge
met de steun van Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
Service de la Danse, Pro Helvetia,
Swiss Arts Council & de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
met de steun van de Vlaamse Overheid
Met muziek van

nl
Danse étoffée sur musique déguisée, de eerste creatie van ZOO voor
een jong publiek, is een solo van choreograaf Thomas Hauert voor
Mat Voorter. Voorter danst op de tonen van John Cages Sonatas and
Interludes for prepared piano, door Daan Vandewalle live op scène
gebracht op prepared piano – een piano waarvan de klank veranderd
is door objecten tussen de snaren te spannen. De simpele objecten,
schroeven, stukjes rubber, een gom … verhinderen de normale werking
van de piano en doen zo een heel andere sonoriteit ontstaan die tegelijk
vreemd en vertrouwd klinkt. Thomas Hauert vertaalt dit idee naar
het lichaam en maakt zo een voorstelling die zich ver houdt van elke
theatrale vertelling en de verbeelding de vrije loop laat. Tussen poëzie
en humor, creatie en destructie betovert hij de wereld met niets anders
dan gebaren en bewegingen.
fr

Danse étoffée sur musique déguisée est un solo pour Mat Voorter
sur les notes des Sonatas and Interludes for prepared piano de Cage,
interprétés sur scène par Daan Vandewalle. Le chorégraphe Thomas
Hauert élabore un spectacle de famille à mille lieues de toute narration
théâtrale, laissant libre cours au déploiement de l’imagination.

en

Danse étoffée sur musique déguisée is a solo work created by
choreographer Thomas Hauert for Mat Voorter, to the music of Cage’s
Sonatas and Interludes for prepared piano, performed here live by Daan
Vandewalle. This family performance gives full rein to the flowering of
imagination and is far removed from any theatrical narration.

John Cage (1912-1992)
Sonatas and Interludes for prepared
piano
COPRODUCTIE
DANS MET LIVEMUZIEK
FAMILIEVOORSTELLING

Vanaf 5 jaar

‘Thomas Hauert spreekt voor mij het kind in
de volwassene aan en de volwassene in het kind.
Met enerzijds een choreografie voor een man
en honderd ballonnen en anderzijds de muziek
van John Cage, toont hij het beste van twee
werelden aan verschillende generaties.’
— Wim Vandekeybus

Onderdeel van December

Danse étoffée sur musique déguisée

Dance Kids
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Context
zo x dim x sun

CONCERTGEBOUW
KAMERMUZIEKZAAL
14.30
Gratis met een ticket binnen
December Dance 13 (anders € 5)

Salon met Wim Vandekeybus
& Guy Verhofstadt

07.12.2013
CONCERTGEBOUW
10.00

nl

Net als bij de vorige edities biedt December Dance u de mogelijkheid
om de keuzes en de visie van de curator in een breder kader te zien.
Tijdens deze namiddag heeft curator Wim Vandekeybus het met
Guy Verhofstadt over dans, kunst, politiek en de (inter)nationale
context ervan.
Na het gesprek presenteren we eveneens een film van en over het werk
van choreograaf Wim Vandekeybus en zijn gezelschap Ultima Vez.

Max. 25 deelnemers / € 20
(geen korting)

fr

Workshop met Ultima Vez
nl
Het specifieke karakter van het creatieve proces en de fysieke,
energetische bewegingen die typisch zijn voor het werk van Wim
Vandekeybus, wekken de belangstelling van een ruim publiek van
zowel professionals als leken. Tijdens deze workshop in het kader van
December Dance 13 gaan de deelnemers de confrontatie aan met de
uitdrukkingsvormen van het gezelschap. De workshop wordt geleid door
(ex-)Ultima Vez-dansers die verscheidene jaren bij het gezelschap hebben
gewerkt en ervaren zijn in het geven van masterclasses en workshops.
fr

Tout comme lors des précédentes éditions, December Dance vous
offre la possibilité d’approcher les choix et la vision de l’organisateur
dans un cadre plus large. Wim Vandekeybus recevra cet après-midi
Guy Verhofstadt pour parler de danse, d’art, de politique et du contexte
(inter)national.
Après l’entretien, nous présenterons également un film de et sur le
travail de Wim Vandekeybus et de sa compagnie Ultima Vez.

Le caractère particulier du processus créatif et les mouvements
physiques énergiques caractéristiques du travail de Wim Vandekeybus
éveillent l’intérêt d’un vaste public, professionnels comme profanes.
Pendant cet atelier organisé dans le cadre de December Dance 13, les
participants seront confrontés aux formes d’expression de la compagnie.
L’atelier est mené par des (ex-)danseurs d’Ultima Vez qui ont travaillé
plusieurs années au sein de la compagnie et ont l’habitude d’animer des
master-classes et des ateliers.

en

As in previous editions, December Dance 13 offers us an opportunity
to see the curator’s choices and vision in a broader context. During this
salon, Wim Vandekeybus talks to Guy Verhofstadt about dance, art,
politics and their (inter)national context.
After this conversation, we screen a film about the work of
choreographer Wim Vandekeybus and his company Ultima Vez.

en

The specific nature of the creative process and the energetic, physical
movements that typify the work of Wim Vandekeybus is of interest
to a wide audience of both professionals and amateurs. During this
December Dance 13 workshop, participants tackle the company’s dance
language and modes of expression. The workshop is led by (former)
Ultima Vez dancers, who worked with the company for several years
and are experienced in giving master classes and workshops.

za x sam x sat

16.11.2013 —

Fototentoonstelling Ultima Vez

di x mar x tue

31.12.2013
CONCERTGEBOUWCAFÉ
Gratis

nl
Wim Vandekeybus is al lang geen onbekende meer in Brugge. Hij
oogstte reeds succes met zijn voorstellingen op verscheidene Brugse
podia. Tijdens December Dance is er in het Concertgebouwcafé een
selectie foto’s te zien van zijn meest iconische producties.
fr

Voilà longtemps que Wim Vandekeybus n’est plus un inconnu à
Bruges. Il a connu le succès avec ses spectacles sur diverses scènes de la
ville. Pendant December Dance, on pourra voir au Concertgebouwcafé
une sélection de photos de ses productions les plus emblématiques.

en

Guy Verhofstadt

24.11.2013

za x sam x sat

Wim Vandekeybus is no stranger to Bruges audiences; he has already
performed to great acclaim at several local venues. During December
Dance, a selection of photos of some of his most iconic productions will
be on display in the Concertgebouw Café.

Context
wo x mer x wed

04.12.2013 —

wo x mer x wed

Fototentoonstelling Wim Vandekeybus

ma x lun x mon

27.01.2014
DE BOND
(Buiten Smedenvest 1,
8000 Brugge – op wandelafstand
van het Concertgebouw)
Alle dagen van 13 uur tot 18 uur

04.12.2013 &

Open Universiteit

wo x mer x wed

nl
Wim Vandekeybus is in de eerste plaats een gerenommeerde choreograaf
en regisseur, maar zijn eerste liefde was de fotografie. Tijdens zijn tournees
en zijn verschillende buitenlandse omzwervingen op zoek naar filmlocaties
heeft hij steeds zijn camera bij de hand. Naar aanleiding van December
Dance 13 richten we met deze tentoonstelling (met nieuw en bestaand
werk) de schijnwerpers op het fotografisch talent van Wim Vandekeybus.

Fotografie liegt in kleur én zwart-wit.
Fotografie toont wat we verleerd hebben te zien.
Het is een fictie die de realiteit voedt,
verfrist, verzwaart.
Het ontbloot, steelt, bespioneert,
verfraait, camoufleert.
Het legt niet vast maar beweegt en opent,
nodigt uit, leeft …
— Wim Vandekeybus

open behalve op dinsdagen
en op 25.12.13, 26.12.13,
01.01.14 en 02.01.14
Gratis

fr

Wim Vandekeybus est avant tout un célèbre chorégraphe et metteur
en scène, mais il eut pour premier amour la photographie. Pendant ses
tournées et ces diverses pérégrinations à l’étranger à la recherche de
sites de film, il a toujours son appareil photos à la main. En marge de
December Dance 13, cette exposition sera l’occasion (mêlant œuvres
nouvelles et anciennes) de braquer nos projecteurs sur le talent photographique de Wim Vandekeybus.
La photographie est en couleurs et en noir et blanc.
La photographie montre ce que nous avons oublié de voir.
C’est une fiction qui alimente, rafraîchit ou étoffe la réalité,
la dévoile, la vole, l’espionne,
l’embellit, la camoufle.
Elle ne s’implante pas, mais bouge et s’ouvre,
invite, vit…
— Wim Vandekeybus
en
Wim Vandekeybus is primarily a renowned choreographer and director,
but his first love was photography. During his tours and various foreign
wanderings in search of film locations, he always has his camera at hand.
With this exhibition (featuring both new and older work) we turn the
December Dance 13 spotlights on Wim Vandekeybus’s photographic talents.

Photography lies in colour and black-and-white.
It shows what we have forgotten how to see.
It is a fiction that feeds reality,
refreshes, reinforces…
It reveals, steals, spies,
embellishes and hides.
It does not capture, it opens and stirs,
invites and lives…
— Wim Vandekeybus

11.12.2013
KAMERMUZIEKZAAL
Gratis met een ticket binnen
December Dance 13 (anders € 5)
i.s.m. Universiteit Gent (vakgroep
Kunstwetenschappen)

nl

In de jaren tachtig en negentig creëren Anne Teresa De Keersmaeker,
Jan Fabre, Jan Lauwers, Wim Vandekeybus en wat later ook Alain Platel
spraakmakende voorstellingen. Met hun nieuwe vormentaal, hun expliciete
aandacht voor lichamelijkheid en hun eigenzinnige benadering van taal
en tekst brengen ze een schokgolf teweeg in het Vlaamse en internationale
danslandschap. In deze open (universiteits-)lessen staan twee theater- en
dansmakers centraal die behoren tot wat men gaandeweg ‘De Vlaamse
Golf’ is gaan noemen.

fr

Dans les années 1980-1990, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre,
Jan Lauwers, Wim Vandekeybus et, quelque temps plus tard, Alain Platel
créent des spectacles qui font sensation. Leur nouveau langage formel,
l’attention explicite qu’ils portent à la corporéité et leur approche originale
de la langue et du texte provoquent une onde de choc dans le paysage
chorégraphique flamand et international. Ces cours (universitaires) ouverts
à tous traitent plus particulièrement de deux personnalités du théâtre et
de la danse appartenant à ce qu’on nomme désormais communément « la
vague flamande ».

en
In the 1980s and 1990s Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre,
Jan Lauwers, Wim Vandekeybus and, a little later, Alain Platel created
highly acclaimed, ground-breaking performances. Their innovative form
vocabulary, explicit physicality and idiosyncratic approach to language and
text sent a shockwave through the Flemish and international scenes.
These open (university) classes focus on two theatre and dance makers,
who belong to what has gradually become known as ‘The Flemish Wave’.

wo 04.12.2013 / 14.00-17.00 / Kamermuziekzaal
Poëtica van de lichamelijkheid in het oeuvre van
Wim Vandekeybus (door Christel Stalpaert)
wo 11.12.2013 / 14.00-17.00 / Kamermuziekzaal
Nietzsche en Wagner als alter ego in Fabres Tragedy
of a Friendship (door Stefan Hertmans)
Gratis met een ticket binnen December Dance 13 (anders € 5)
i.s.m. Universiteit Gent (vakgroep Kunstwetenschappen)

AKRAM KHAN COMPANY (UK)
JAN FABRE (BE)
FRÉDÉRIC GRAVEL (CA)
MEG STUART (BE/US)
CHRISTIAN RIZZO (FR)
PIERRE DROULERS (BE)
GISÈLE VIENNE (FR)
IVANA MULLER (CR)
NICOLE BEUTLER & MALPERTUIS (NL/BE)
THOMAS OSTERMEIER &
THEATER OF NATIONS (DE/RU)
HERMAN DIEPHUIS (FR)
ANDRÉA BOZIC (CR)
ALIX EYNAUDI & MARK LORIMER (FR/UK)
CLAUDIA TRIOZZI (FR)
MAUD LE PLADEC (FR)
KRIS VERDONCK (BE)
…

INFO & TICKETS:
WWW.NEXTFESTIVAL.EU
+32 56 23 98 55

AKRAM KHAN COMPANY: iTMOi (In the Mind of Igor) © RICHARD HAUGHTON

15.11~30.11.2013

HEDENDAAGSE DANS
IN BRUGGE
SEIZOEN 2013-2014

25.09.13

X-ON / Ivo Dimchev

08.10.13

Journey / Koen De Preter

16.10.13

Lo Real / Israel Galván

07.11.13

Grafted / Ugo Dehaes / Kwaad Bloed

16.11.13

Vortex Temporum / Rosas & Ictus

23.11.13

Gymnopédies & Henri Michaux. Mouvements / Compagnie Marie Chouinard

10 — 12.01.14

Hans was Heiri / Zimmermann & de Perrot

18.01.14

iTMOi / Akram Khan Company

24.01.14

GIRLS / fABULEUS

30.01.14

Partita 2 / Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker

05.02.14

Gudirr Gudirr / Dalisa Pigram / Marrugeku

11.02.14

Lucas Cranach de Oude / Cie Mossoux-Bonté

13.02.14

Nunakt / Noli me tangere / Cie Mossoux-Bonté

14.02.14

Les buveuses de café / Cie Mossoux-Bonté

15.02.14

Histoire de l’imposture / Cie Mossoux-Bonté

27.02.14

I funerali / P.A.R.T.S. & Ictus fellows

Concertgebouw

01.03.14

Notes on Geometry / Noé Soulier

Concertgebouw

01.03.14

Doing While Doing / Daniel Linehan

15.03.14

Afro-Dites / Germaine Acogny / Cie Jant-Bin Jigeen

20.03.14

Built to Last / Meg Stuart / Damaged Goods & Münchner Kammerspiele

22.03.14

Macarena Ramirez / Macarena Ramirez

Stadsschouwburg

25.03.14

4D / Sidi Larbi Cherkaoui / Eastman

Stadsschouwburg

03.04.14

Al menos dos caras / Compañia Sharon Fridman

MAZ

10.04.14

The Art of Seduction / Liquid Loft / Chris Haring

Concertgebouw

12.04.14

Grace Note / Phace & Liquid Loft / Chris Haring

25.04.14

Rising / Aakash Odedra Company

15.05.14

Synopsis of a Battle / Etienne Guilloteau / Alain Franco / Action Scénique

Concertgebouw

30.05.14

New Work – Triple Bill / Michael Clark Company

Concertgebouw

Stadsschouwburg
MAZ
Concertgebouw*
MAZ
Concertgebouw

MAZ

AVEC LE SOUTIEN DE / MET DE STEUN VAN

Stadsschouwburg*
MAZ
Stadsschouwburg
MAZ
Stadsschouwburg
MAZ

Concertgebouw
Stadsschouwburg
Concertzaal

Concertgebouw
Stadsschouwburg

TICKETS & INFO

AVEC LE SOUTIEN DE L’UNION EUROPÉENNE,
Fonds Européen de Développement Régional,
INTERREG efface les frontières.
MET DE STEUN VAN DE EUROPESE UNIE,
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),
NTERREG doet grenzen vervagen.

MAZ
Stadsschouwburg

* Samenwerking tussen Concertgebouw Brugge en Cultuurcentrum Brugge

UNE ORGANISATION DE / EEN ORGANISATIE VAN

Stadsschouwburg

Voorstellingen in Concertgebouw Brugge:

Alle andere voorstellingen:

Ticketlijn Concertgebouw +32 70 22 33 02

Cultuurcentrum Brugge +32 50 44 30 60

www.concertgebouw.be

www.ccbrugge.be

OPERA DE LILLE
QUARTETT

OPERA / LUCA FRANCESCONI

DOMEIN
CHRIS HARING
10 — 12.04.2014

13, 15 & 17.11.13

DIRECTION MUSICALE DIRIGENT GEORGES-ELIE OCTORS / REGIE MISE EN SCÈNE ÀLEX OLLÉ
(LA FURA DELS BAUS) / MET AVEC SINEAD MULHERN, ROBIN ADAMS / ENSEMBLE ICTUS
5/9/17/24/33 € (MuzeMuse voucher = -20%)
Deze opera werd gecreëerd in de Scala van
Milaan, neemt het toneelstuk van Heiner
Muller als uitgangspunt en voert twee personages ten tonele uit Les liaisons dangereuses,
de beroemde brievenroman uit de 18de eeuw.
In de verbluffende scenografie van La Fura
dels Baus ontmoeten Markiezin de Merteuil
en Valmont elkaar voor een laatste adembenemende strijd op het scherp van de snee.

Hedendaagse dans in een
bijzondere, conceptuele
en excentrieke vormtaal

Créé à la Scala de Milan à partir de la pièce
d’Heiner Muller, cet opéra met en scène
deux personnages des Liaisons dangereuses,
célèbre roman épistolaire du XVIIIe siècle.
Placés dans l’incroyable dispositif scénique
imaginé par La Fura dels Baus, La Marquise
de Merteuil et Valmont s’affrontent dans un
dernier combat haletant et retors.

Foto: © Ella Esque

filmfestival Brugge

2013-2014 / DANCE / OPERA DE LILLE
GEFALTET / SASHA WALTZ & MARK ANDRE
15, 16 & 17.04.14 / 20h

THE PYRE / GISÈLE VIENNE
20 & 21.11.13 / 20h
FESTIVAL NEXT, LA ROSE DES VENTS, VILLENEUVE D’ASCQ

[voorheen: Cinema novo]
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THE KARAOKE DIALOGUES / DANIEL LINEHAN

TRAGEDY OF A FRIENDSHIP / JAN FABRE
23, 25 & 26.11.13 / 20h

[CREATION 2014 CHOREGRAPHE EN RESIDENCE]

VORTEX TEMPORUM
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER ROSAS / ICTUS
10, 11 & 12.12.13 / 20h

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE / CHRISTIAN RIZZO
11 & 12.06.14 / 20h

13, 14 & 15.05.14 / 20h

FESTIVAL LATITUDES CONTEMPORAINES

www.opera-lille.fr

www.mooov.Be

Openingsfilm op 24 april in Concertgebouw Brugge

Tickets & Info

Programmering Samme Raeymaekers en Sonia Debal — Citaten Wim Vandekeybus, opgetekend
door Sarah Vankersschaever — Eindredactie Lotte De Coene — Coverbeeld © Koen Broos —
Vormgeving Studio Jurgen Maelfeyt — V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

www.decemberdance.be

In&Uit Brugge

Ticketlijn Concertgebouw

Cultuurcentrum Brugge

’t Zand 34

+32 70 22 33 02

+32 50 44 30 60

8000 Brugge

Contact en info: decemberdance@concertgebouw.be
Concertgebouw Brugge ’t Zand 34, 8000 Brugge, +32 50 47 69 99
Cultuurcentrum Brugge Hoogstraat 37, 8000 Brugge, +32 50 44 30 40

€ 1 reserveringskost per ticket en per Combireeks December Dance bij In&Uit Brugge, Ticketlijn Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge en aan de avondkassa.
1€ frais de traitement par billet et série December Dance au In&Uit Brugge, Ligne billetterie Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge et à la billetterie.
Booking fee: € 1 per ticket and December Dance series via Ticket Line Concertgebouw or at In&Uit Brugge, Cultuurcentrum Brugge and the box office.

Combireeks December Dance en kortingen
zijn persoonlijk en niet cumuleerbaar.
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December Dance Series and discounts are
personal and cannot be combined with other
discounts.
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Série December Dance et les réductions sont
personnels et non cumulables.

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.winterinbrugge.be

NSLA
TIO
STA

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

EZELPOORT

SMED

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

RING
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Senior citizens from the age of 60
and groups from 15 people receive
a 15% discount on the ticket price.

De Bond
Buiten Smedevest 1, 8000 Brugge

KUIPERSTR
AAT

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.

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

5

DAMPOORT

AT

Youngsters (- 26) receive a 50%
Discovery discount on the ticket
price.

Biekorf
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge

RA

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

4

ST

Jongeren tot 26 jaar krijgen 50%
Discoverykorting op de ticketprijs.

Stadsschouwburg
Bespreekbureau Cultuurcentrum Brugge
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

T
SSTRAA

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

3

AKOB

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

MAZ - Magdalenazaal
Magdalenastraat 27, 8200 Brugge

N

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

2

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

EE

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

Festivalsponsor

ST

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

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

S

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

1

MEER

Selection
season ticket
& discounts

OOST

Abonnement
& réductions

BUITE
N

Abonnement
& kortingen
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RING

ZO 24.11.13 / 14.30 / KAMERMUZIEKZAAL

SALON MET WIM VANDEKEYBUS & GUY VERHOFSTADT
WO 04.12.13 / 20.00 / CONCERTZAAL

WHAT THE BODY DOES NOT REMEMBER / ULTIMA VEZ / WIM VANDEKEYBUS & ICTUS (BE)
DO 05.12.13 / 20.00 / STADSSCHOUWBURG

MIND A GAP / ANTON LACHKY COMPANY (SK)
VR 06.12.13 / 20.00 / MAGDALENAZAAL

GRAVEL WORKS / FRÉDÉRICK GRAVEL (FR)
ZA 07.12.13 / 15.00 / BIEKORF

THE BALLET OF … / THOMAS STEYAERT & RAUL MAIA (BE / PT)
ZA 07.12.13 / 17.00 / STADSSCHOUWBURG

DIALOGUE / JAN MARTENS (BE)
ZA 07.12.13 / 20.00 / CONCERTZAAL

STONES IN HER MOUTH / LEMI PONIFASIO − MAU (NZ)
ZO 08.12.13 / 15.00 / STADSSCHOUWBURG

ON THE OTHER SIDE OF A SAND DUNE / BÁRA SIGFÚSDÓTTIR (IS)
ZO 08.12.13 / 17.00 / STADSSCHOUWBURG

SOLO 2009 – TO BE CONTINUED / PETER JASKO (SK)
ZO 08.12.13 / 20.00 / MAGDALENAZAAL

MONKEY SANDWICH / ULTIMA VEZ / WIM VANDEKEYBUS (BE)
DI 10.12.13 / 20.00 / MAGDALENAZAAL

CHANT ÉLOIGNÉ / CLAIRE CROIZÉ / ACTION SCÉNIQUE (FR)
WO 11.12.13 / 20.00 / CONCERTZAAL

TRAGEDY OF A FRIENDSHIP / JAN FABRE & VLAAMSE OPERA (BE)
DO 12.12.13 / 20.00 / MAZ

MEDUSES / VINCENT GLOWINSKI (BONOM) & JEAN-FRANÇOIS ROVERSI (FR)
VR 13.12.13 / 20.00 / STADSSCHOUWBURG

PROFESSOR / MAUD LE PLADEC (FR)
ZA 14.12.13 / 20.00 / CONCERTZAAL

SPIRITUAL UNITY / ULTIMA VEZ / WIM VANDEKEYBUS & SPECIAL GUESTS (BE)
ZO 15.12.13 / 15.00 / STADSSCHOUWBURG

DANSE ÉTOFFÉE SUR MUSIQUE DÉGUISÉE / ZOO/THOMAS HAUERT
& DAAN VANDEWALLE (BE)
TICKETS, INFO & TRAILERS

WWW.DECEMBERDANCE.BE
+32 70 22 33 02
+32 50 44 30 60

