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Al bijna 35 jaar creëert Jan Fabre theater-, dans- en opera
producties. Meerdere generaties acteurs, dansers en zangers zijn door
hem opgeleid in zijn specifieke theatertaal. Hij noemt ze zijn krijgers
van de schoonheid. Ze vechten voor een ideaal, ze hebben een missie,
ze laten namelijk zien waartoe een mens in staat is: voorbij alle angsten,
voorbij de schaamte, voorbij wat hoort of beschaafd is.
De performer bij Jan Fabre is geen uitvoerder, maar mede-schepper.
In deze editie van December Dance worden artiesten getoond die ooit
met Fabre hebben samengewerkt of er nog mee samenwerken, en die
via die inspiratie een eigen weg in theater en dans hebben gekozen.
Ze hebben allen een eigen smoel, zijn niet bang, durven extreem zijn
en maken honderd procent hun eigen werk, los van trends of hypes.
December Dance 15 is de keuze van Jan Fabre. Elk van deze
choreografen of theatermakers (Lisbeth Gruwez, Wim Vandekeybus,
Olivier Dubois, Marc Vanrunxt, Renée Copraij, Coraline Lamaison,
Annabelle Chambon & Cédric Charron, Christian Bakalov, Guillaume
Marie …) heeft ooit op Fabres scène gestaan en dat vuur gedeeld
om zichzelf heruit te vinden. Ze laten zien wat het theater en de dans
vandaag vermogen vanuit dat volle geloof in de energie van de scène,
in de schoonheid van de verbeelding en de mysterieuze explosieve
stilte van de performer.
fr

Voilà près de 35 ans que Jan Fabre crée des productions pour le
théâtre, la danse et l’opéra. Il a formé plusieurs générations d’acteurs,
de danseurs et de chanteurs à son langage théâtral spécifique. Chez Jan
Fabre, le performeur, plus qu’un interprète, est un co-créateur. Cette
édition de December Dance présentera des artistes (ex-)collaborateurs
de Fabre qui montreront tout ce que l’on peut faire au théâtre et en
danse aujourd’hui, grâce à une foi totale dans l’énergie de la scène et
dans la beauté de l’imagination.

en

For almost 35 years Jan Fabre has created theatre, dance and opera
productions. He has trained several generations of actors, dancers and
singers in his specific theatrical idiom. With Jan Fabre, the performer is
not simply an implementer, but a co-creator. In this edition of December
Dance, former Fabre collaborators show what contemporary theatre and
dance can do when they have full faith in the energy of the stage and
the beauty of the imagination.

© Wonge Bergmann

Trailers, updates en programmadetails
www.decemberdance.be
#decemberdance
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BIOGRAFIE
JAN FABRE

nl

Jan Fabre (1958) studeerde aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten en het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten
en Ambachten. Tussen 1976 en 1980 schreef Fabre zijn eerste
theaterteksten en hield hij zijn eerste soloperformances. In 1980
begon hij te werken als regisseur. In 1982 verwierf hij internationale
bekendheid met Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was.
Sindsdien heeft Jan Fabre tientallen producties gecreëerd die bijna
allemaal op een van de Brugse podia hebben gestaan: grootschalige
theater- en dansvoorstellingen, monologen, solo’s. Fabre is naast
regisseur en theatermaker ook beeldend kunstenaar, schrijver van
theaterteksten, scenograaf en choreograaf. De grote thema’s van
het leven zoals vergankelijkheid, dood, verrijzenis … intrigeren hem.
In zijn beginperiode nam hij vaak zijn biografie als onderwerp
waarbij het lichaam en vooral zijn lichaam tot fysieke extremiteiten
toe geëxploreerd werd. Het is een aftasten van grenzen die huiverend
overschreden worden. Het lichaam is hier niet enkel object maar ook
medium. Hij gebruikt zijn bloed, sperma, zweet en speeksel om te
schilderen/tekenen. Ook in zijn later werk schuwt hij de uitdaging
van lichamelijke uitputting niet. Zijn producties hebben een ruime,
internationale weerklank.
fr

Jan Fabre (1958) est metteur en scène, dramaturge, plasticien,
auteur de textes de théâtre, metteur en scène d’opéra, scénographe
et chorégraphe. Les grands thèmes associés à la vie, tels que l’éphémère,
la mort, la résurrection, etc., l’intriguent. En 1982, il devient célèbre
dans le monde entier avec Het is theater zoals te verwachten en te
voorzien was [C’est du théâtre comme c’était à prédire et à prévoir].
Depuis lors, il a créé des dizaines de productions qui ont presque toutes
été données sur une des scènes brugeoises, allant de spectacles de
théâtre et de danse de grande ampleur aux monologues et solos.
en

JanFabre © Stephen Mattues

Jan Fabre (1958) is a director, theatre-maker, visual artist,
author of theatre texts, opera director, choreographer and scenographer.
He is intrigued by life’s great themes: transience, death, resurrection ...
In 1982 Fabre won international fame with Het is theater zoals te
verwachten en te voorzien was. Since then he has created dozens
of productions, almost all of which have been performed on one
of the Bruges stages: large-scale theatre and dance performances,
monologues and solos.
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zo / dim / sun

29.11.2015

Salon Jan Fabre

KAMERMUZIEKZAAL x 15.00
€ 7 of gratis met een ticket
binnen December Dance 15
(Nederlands, Frans & Engels gesproken)

nl

Net als bij de vorige edities biedt December Dance 15 u de
mogelijkheid om de individuele voorstellingen van December Dance in
een breder kader te zien en een blik te werpen op de creatieve keuken
die er aan de basis van ligt. Tijdens dit salon praten we met Jan Fabre,
curator van de negende editie van December Dance, en een aantal
van zijn creatieve en filosofische medewerkers. Komen alvast langs:
Rosita Boisseau (journaliste van Le Monde), Luk Van den Dries
(professor theaterwetenschap aan Universiteit Antwerpen),
Christian Biet (professor theatergeschiedenis en -esthetica aan
de Universiteit van Parijs X-Nanterre).
fr

December Dance vous offre la possibilité d’aborder chacun des
spectacles de December Dance dans un cadre plus large et de jeter un
regard sur la cuisine créative qui la sous-tend. Au cours de ce salon,
nous converserons avec Jan Fabre, organisateur de la neuvième édition
de December Dance, et avec plusieurs de ses collaborateurs.

en

December Dance gives us an opportunity to see the various
December Dance performances in their wider context and to take
a glimpse into the creative process behind them. During this Salon,
we talk to Jan Fabre – curator of the ninth edition of December Dance
– and to a number of his creative and philosophical collaborators.

Mount Olympus © Wonge Bergmann

Ik brand en niet alleen voor mezelf
maar ook om anderen
vuur en licht te geven
Op dezelfde manier
heb ik vuur en licht
van anderen gekregen.
Ik bezit de koorts,
ik ben een levende toorts
al heel mijn leven lang
door het ijltempo van mijn gezang.
— uit De keizer van het verlies van Jan Fabre

Eventuele wijzigingen
of aanvullingen op
www.decemberdance.be
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zo / dim / sun

29.11.2015 —

INSTALLATIE

zo / dim / sun

29.11.2015 — 31.01.2016

31.01.2016

DE BOND x dagelijks van 13.00 tot 18.00

Angel of Death

Gratis

(installatie &
performance)
Jan Fabre /
Troubleyn

PERFORMANCE
12.12.2015
DE BOND x 17.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance
Jan Fabre concept, regie, film & tekst
Jan Fabre, Ivana Jozic choreografie
Ivana Jozic performance
Eric Sleichim compositie
William Forsythe performance film
Geert Van Der Auwera
technische leiding
Musée d’Anatomie (Montpellier,
Frankrijk) locatie film
productie: Troubleyn/Jan Fabre
met dank aan Bloet vzw, Jan Vrints
& Roger Leclercq (camera film),
Jan Decoster (uitvoering film),
Miet Martens (assistentie Jan Fabre)
& Gert Wuyts (geluid film)

nl

Deze video-installatie bestaat uit vier monumentale schermen die
symmetrisch in een vierkant rond een klein podium zijn opgesteld.
Performer Ivana Jozic gaat in taal en gebaar de confrontatie aan met
de muziek van Eric Sleichim en met William Forsythe, de bekende
choreograaf die op de projectie te zien is en aan wie dit stuk is
opgedragen. Forsythe bevindt zich in het anatomische museum van
Montpellier, halfnaakt en dansend als ‘een engel des dood’ tussen
schedels en lichaamsdelen op sterk water.
Fabre schreef al in 1996 de tekst De Engel van de Dood, die
Forsythe voordraagt. Deze monoloog voor een man, een vrouw,
of een hermafrodiet, geïnspireerd op Andy Warhol, bevat veel ideeën
over authenticiteit en de onsterfelijkheid van iconen. Ook Fabres
persoonlijke fascinaties, zoals metamorfose, schoonheid van gender,
dubbele identiteit en de contradictie van het kunstenaarschap komen
aan bod. Dit maakt van de installatie een ontmoeting tussen drie
geesten: Warhol, Forsythe en Fabre zelf.
Op zaterdag 12 december gaat performer Ivana Jozic live
de confrontatie aan en wordt deze monumentale installatie
een niet te missen live-performance.
fr

Cette installation vidéo est composée de quatre écrans
monumentaux installés symétriquement en carré autour d’une petite
scène. La danseuse Ivana Jozic se confrontera par la langue et les
gestes à la musique d’Eric Sleichim et à William Forsythe, le célèbre
chorégraphe que l’on peut voir sur la projection et à qui cette pièce est
dédiée. Le samedi 12 décembre, la danseuse Ivana Jozic proposera une
confrontation en direct ; la monumentale installation se transformera
alors en performance live à ne pas manquer.

en

Angel of Death © Wonge Bergman

This video installation consists of four monumental screens, set up
in a square around a small stage. Using both language and gesture,
performer Ivana Jozic enters into a confrontation with the music of
Eric Sleichim and with well-known choreographer William Forsythe,
who is projected onto the screens and to whom this performance is
dedicated. On Saturday 12 December performer Ivana Jozic enters
into the confrontation live, turning this monumental installation into
a not-to-be-missed live performance.
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wo / mer / wed

02.12.2015

CINEMA LIBERTY x 20.00

Les Guerriers
de la Beauté

€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance

Pierre Coulibeuf

Film, 2002, 71 min.
Pierre Coulibeuf regie
Bart Verschaffel tekst & dialogen
(geïnspireerd door Ovidius, Kafka,
Shakespeare, Homerus, Poe,
Tolkien, Singer, Carroll, Claes)
Els Deceukelier, William Forsythe,
Erna Ómarsdóttir, Annabelle
Chambon, Cédric Charron,
Sebastien Cneude, Anny Czupper,
Edmond Fabre, Jan Fabre,
Emio Greco, Lisbeth Gruwez,
Heike Langsdorf, Dirk Roofthooft,
Helena Troubleyn, Geert Vaes,
Wim Vandekeybus, Marc Vanrunxt,
Jurgen Verheyen acteurs
Bart Vandebril geluid
Jean Daniel Fernandez Qundez
montage
Chantal Delanoë producer

nl

Dans en cinema ontmoeten elkaar in een film waarin Jan Fabre
zijn eigen universum herschept. Krioelende wezens vormen de rode
draad van de film, die subtiel doordrongen is van leven, dood en seks.
Jan Fabre heeft een passie voor het wemelende, krioelende leven
en een wetenschappelijke fascinatie voor insecten. De film is een
re-creatie van Fabres choreografieën en theaterwerken, herschreven
door regisseur Pierre Coulibeuf, die er op meesterlijke wijze in slaagt
om de essentie van het werk van Fabre te vatten. Hij schildert een
besloten en verontrustende microkosmos, die niet toevallig refereert
aan de ‘condition humaine’. Les Guerriers de la Beauté (De Strijders
van de Schoonheid) is een filmisch doolhof met meerdere ingangen,
dat de kijker door een vreemde wereld leidt, vol metamorfoses,
oerimpulsen en surrealistische toestanden.
fr

Les Guerriers de la Beauté – inspiré des chorégraphies et des pièces
de théâtre de Fabre, mais spécialement écrit pour le metteur en scène
Pierre Coulibeuf – est un labyrinthe cinématographique à plusieurs
entrées, qui entraîne le spectateur dans un univers étrange rempli de
métamorphoses, de pulsions ancestrales et de situations surréalistes.

en

Les Guerriers de la Beauté (The Warriors of Beauty) – inspired by
Fabre’s choreographies and theatre work, but actually written especially
for director Pierre Coulibeuf – is a cinematic, multi-entrance labyrinth
that takes the viewer through a strange world, full of metamorphoses,
primal impulses and surrealistic situations.

coproductie: Regards Productions
(Frankrijk), Periscope Productions
(België), ZDF/ARTE, VRT, TV10 Angers
met de steun van Fonds Film in
Vlaanderen, Fonds EURIMAGES du
Conseil de l’Europe, Centre National
de la Cinématographie, Collection
Claudine et Jean-Marc Salomon,
Brugge 2002 - Culturele Hoofdstad
van Europa
in samenwerking met Troubleyn /

Les Guerriers de la Beauté © Regards Productions

Jan Fabre (Antwerpen)
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vr / ven / fri

04.12.2015

CINEMA LIBERTY x 20.00

Doctor Fabre
will cure you

€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance

Pierre Coulibeuf

Film, 2013, 60 min.
Pierre Coulibeuf regie
Jan Fabre, Ivana Jozic performance
Peter Strauven originele muziek
Quentin Jacques sound
Chantal Delanoë producer
coproductie: Regards Productions
(Frankrijk), Serendipity Films (België),
Angelos Bvba (België), ZDF/ARTE,
VRT, Télénantes, M_Media
met de steun van Centre National du
Cinéma, Vlaams Audiovisueel Fonds,
MEDIA Programme of the European
Union, Région Ile-de-France, RAI5,

Pierre, Coulibeuf, Doctor Fabre Will Cure You © Regards Productions

ORFIII, RTVSLO, TVP, SRF & ERT

nl

Controversieel en uitdagend: z’n hele carrière lang al schopt
Jan Fabre tegen schenen. Maar intussen slaagde hij er wel in om
een uniek, onvergelijkbaar universum te scheppen. De Franse
experimentele regisseur Pierre Coulibeuf transponeert dit in de
film Doctor Fabre will cure you naar het witte doek. Het is géén
documentaire, wel uitdagende fictie gebaseerd op performances
en dagboeken van Jan Fabre: geen slaafse adaptatie, maar een
herinterpretatie met in de hoofdrol Fabre zelf. Een modern sprookje,
volgens Pierre Coulibeuf. De titel van de film verwijst naar een
performance die Jan Fabre begin jaren 1980 in de Antwerpse
Ommeganckstraat uitvoerde. Een speech waarin hij de schoonheid
als een soort placebo, een soort medicijn voor de maatschappij
voorstelde. Want is de schoonheid niet het mooiste medicijn?
fr

Avec le film Doctor Fabre will cure you, le metteur en scène
expérimental français Pierre Coulibeuf offre une fiction provocante
basée sur les performances et carnets de Jan Fabre. Un conte
moderne, selon Pierre Coulibeuf.
en

In his film Doctor Fabre will cure you, French experimental director
Pierre Coulibeuf presents challenging fiction, based on the performances
and diaries of Jan Fabre. It’s a modern fairy tale, says Coulibeuf.

13

za / sam / sat

05.12.2015

Mount Olympus – to
glorify the cult of
tragedy – (a 24H
performance)
Jan Fabre /
Troubleyn

CONCERTZAAL x 17.00
€ 52 (vanaf 17.00 tot einde,
vaste plaatsen geldig tot 23.00 /
Combireeks December Dance)
€ 42 (vanaf 23.00 tot einde,
niet in Combireeks / keuzeabo)
€ 32 (vanaf 8.00 tot einde,
niet in Combireeks / keuzeabo)
BELGISCHE PREMIÈRE
COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

Deze voorstelling duurt 24 uur.
Het publiek mag de zaal vrij inen uitlopen tijdens de voorstelling.
De voorstelling is niet geschikt
voor bezoekers jonger dan 16 jaar.

nl

Mount Olympus – to glorify the cult of tragedy – (a 24H
performance) is een gigantische brok geschiedenis in een zee van tijd.
Het is de tijd van de mensheid, van de geboorte van de tragedie, van
de afdaling in de hel en de vulkaan van het kwaad die onophoudelijk
zijn as uitspuwt. Broedplek daarvan is de overmoed en de blindheid
van de mens die struikelt over god en gebod en steeds opnieuw ten
val komt. We herkennen de contouren van verhalen en figuren uit de
Griekse tragedie, deels nabij en tegelijk ver weg. De barsten in deze
figuren worden door Jan Fabre verder gescheurd, tot ze helemaal
in flarden hangen. Maar naast de tragedie speelt ook de tijd zelf de
hoofdrol in deze productie. Wat is tijd in theater? En wat gebeurt er
wanneer je die tijd oprekt? Tot de tijd zich begint te ontspannen en te
rafelen. Is het een vorm van hallucinatie? Mount Olympus belooft uniek
belevingstheater te worden, vierentwintig uur lang, één langgerekte
stroom, één ononderbroken schreeuw.

fr

Mount Olympus – to glorify the cult of tragedy – (a 24H
performance) est un gigantesque morceau d’histoire dans un océan de
temps. Ce sera une expérience théâtrale unique, qui durera vingt-quatre
heures, un flot prolongé, un cri ininterrompu.

en

Jan Fabre, Gokyo Ri, Himalaya (1989) (Reeks: Bergtoppen) – balpen op zwart-witfoto – 20 x 29 cm (framed: 42,5 x 53 cm – © Angelos bvba

Mount Olympus – to glorify the cult of tragedy – (a 24H
performance) is a gigantic chunk of history in a sea of time. This is
unique experience theatre: 24 hours long, one long-drawn-out stream,
one uninterrupted cry.

#MO24

15

Lore Borremans, Katrien Bruyneel,
Annabelle Chambon, Cédric Charron,
Renée Copraij, Anny Czupper, Els
Deceukelier, Barbara De Coninck,
Piet Defrancq, Mélissa Guérin, Stella
Höttler, Sven Jakir, Ivana Jozic,
Marina Kaptijn, Gustav Koenigs,
Sarah Lutz, Moreno Perna, Gilles
Polet, Pietro Quadrino, Antony Rizzi,
Matteo Sedda, Merel Severs, Kasper

‘Een absoluut meesterwerk. De extreme duur
is de katalysator die alle betekenissen laat
schuiven en glijden, tot alle kommer en kwel
omslaat in een orgastische apotheose. Het is
ook bijtende maatschappijkritiek, een forse dosis
kunstgeschiedenis, onorthodoxe psychoanalyse,
politieke satire en nog veel meer. Met een
bevrijdende schaterlach als kers op de taart.
Zonder meer historisch.’
— De Morgen, *****

Vandenberghe, Lies Vandewege,
Andrew Van Ostade, Marc Moon Van
Overmeir, Fabienne Vegt performance
Jan Fabre concept & regie

‘Mount Olympus is een van de grootste theater
ondernemingen van de afgelopen decennia.’
— Tagespiegel

Jan Fabre & dansers choreografie
Jeroen Olyslaegers, Jan Fabre tekst
Dag Taeldeman muziek
Miet Martens dramaturgie
Floria Lomme regie-assistentie
Peter De Cuppere geurartiest
Phil Griffin geprojecteerde beelden
Jan Fabre, Helmut Van den
Meersschaut lichtontwerp
Jan Fabre, Kasia Mielczarek kostuums

‘Jan Fabre verlegt de grenzen van het theater,
hij rekt de tijd uit, om te komen tot een non-stop24-uren-voorstelling met een waanzinnige energie.
Met 27 acteurs/performers/dansers, graaft hij
naar de wortels van de Griekse tragedies.
Mount Olympus eindigt met een dans, de
geschiedenisboeken waardig, gevolgd door
een staande ovatie van 40 minuten.’
— La Libre Belgique

Hans-Thies Lehmann, Luk Van
den Dries & Freddy Decreus
gastdramaturgie
Sebastiaan Peeters productieleiding
tournee

‘Mount Olympus déborde jusqu’au bout de
séquences d’anthologie dont la scène ultime
et génialissime qui a fait trépigner le public.‘
— Le Monde

Ilka De Wilde productieleiding creatie
André Schneider technische leiding
Alessandra Ferreri, Roxane Gire
rekwisieten
Tom Buys geluid- en videotechniek
Wout Janssens, Jan Balfoort,
Vic Greven techniek
Maarten van Mulken assistentie
kostuums

Mount Olympus wordt een 24 uur durende belevenis op alle
fronten. U kunt de zaal vrij in- en uitlopen tijdens de voorstelling.
Uiteraard zorgen wij ervoor dat u gedurende deze tour-de-force
op elk moment een hapje of drankje kan kopen. Breng gerust
een slaapzak en matje mee. Wij voorzien een slaapplek voor u.
Yoga is er voor degenen die het lijf en de geest wakker willen
houden. En in de wandelgangen vindt u nog meer verfrissing
en ontspanning.

productie: Troubleyn/Jan Fabre
(Antwerpen)
coproductie: Concertgebouw Brugge,
Berliner Festpiele & Julidans 2015
Amsterdam
met de steun van de stad Antwerpen
& Angelos (Antwerpen)

© Wonge Bergmann

presentatie: Romaeuropa (Rome),
Kaaitheater (Brussel) & Toneelhuis
(Antwerpen)
Troubleyn/Jan Fabre wordt gesteund
door de Vlaamse Overheid
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zo / dim / sun

06.12.2015

DaDaKaKa
Tuning People

STADSSCHOUWBURG x 15.00
€ 12 9 / € 6 voor -26 jaar
Combireeks December Dance
Wannes Deneer, Jef Van gestel,
Karolien Verlinden spel, dans & muziek
Randi De Vlieghe eindregie
Maartje Van Bourgognie kostuums
coproductie: TAKT / Dommelhof,
P2 - Cultuurcentrum Hasselt & Theater
aan het Vrijthof Maastricht in het kader
van interlimburgse subsidies, Villanella
in samenwerking met FroeFroe
FAMILIEVOORSTELLING

vanaf 8 jaar

nl

DaDa = dadaïsme, maar dan korter
DaDa = een stokpaardje, of iets wat iemand leuk vindt
DaDa = babytaal
KaKa = iets anders
KaKa = iets wat iemand maakt
DaDaKaKa = iets anders dan dadaïsme
DaDaKaKa = 2xD, 2xK en 4xa
DaDaKaKa = iets wat iemand maakt dat iemand anders leuk vindt
DaDaKaKa is een op hol geslagen cabaret voor kinderen (en hun
ouders en grootouders en vrienden van hun ouders en grootouders).
Verschillende acts doordrongen van wilde creativiteit volgen elkaar op.
Het is een combinatie van hoekige dans, gebroken pianomuziek, geflipte
beelden en gestoorde teksten. De wereld barst van de regels, in deze
voorstelling zijn er geen: een schilderij kan zingen en letters kunnen
dansen. Tuning People is het collectief rond Wannes Deneer (geluid),
Jef Van gestel (theater) en Karolien Verlinden (dans). Samen maken
ze met wisselende bezetting beeldend geluidstheater.
fr

DaDaKaKa est un spectacle de cabaret effréné pour les enfants
(et leurs parents, grands-parents, amis de leurs parents et de leurs
grands-parents). Plusieurs numéros foisonnants de créativité débridée
se succèdent. Un assortiment de danse gauche, de musique sur piano
défectueux, d’images timbrées et de textes dérangés.

en

DaDaKaKa is a crazy cabaret for kids (and their parents and
grandparents, and the friends of their parents and grandparents).
It’s a succession of wildly creative acts: a combination of awkward
dancing, faltering piano music, loopy images and nutty texts.

DaDaKaKa © Clara Hermans

‘Een statement over de vrijheid van geest, een
pleidooi voor creativiteit, wars van alle regelzucht.’
— De Standaard
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ma / lun / mon

07.12.2015

Narcisses-0
& Ex/Stase
Narcisses-1
Coraline
Lamaison

MAGDALENAZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 15
Combireeks December Dance
NARCISSES-0
Coraline Lamaison, Kate Strong tekst
Kate Strong, Jérôme Souillot
uitvoering
Pierre Jodlowski muziek
Marie Szersnovicz scenografie
Harry Cole, Carlos Stavisky
lichtontwerp
Nicole Keller kostuums
EX/STASE NARCISSES-1
Coraline Lamaison tekst
Coraline Lamaison, Annabelle
Chambon choreografie
Annabelle Chambon uitvoering
Pierre Jodlowski muziek
Fred Cassan video
Jérôme Souillot scenografie
& kostuums
Harry Cole lichtontwerp
Jean-Philippe Roman wolventemmer

nl

Narcisses-0 is het resultaat van een bijzondere artistieke ontmoeting
tussen de Franse regisseuse en actrice Coraline Lamaison en Kate
Strong, een van de meest veelzijdige Europese performers. Strong
is vooral bekend door haar langdurige samenwerking met William
Forsythe. Haar persoonlijkheid én talent zijn dan ook het epicentrum
van deze voorstelling. Kate Strong geeft zich in deze voorstelling over
aan de genadeloze scène en haar publiek. Ze gaat op in haar spel,
jongleert met de theatercodes en speelt met het iconische en vooral
narcistische beeld van de performer. Het resultaat is een geestige en
met ironie gekruide voorstelling over ijdelheid en verval. In Ex/Stase
Narcisses-1, een solo uitgevoerd door Annabelle Chambon en twee
echte wolven op scène, wil Lamaison de impulsieve oorsprong van ons
narcistische gedrag onthullen.

fr

Dans Narcisses-0 – un solo pour Kate Strong, une des performeuses
les plus polyvalentes d’Europe – et dans Ex/Stase Narcisses-1
– un solo interprété par Annabelle Chambon et deux vrais loups sur
scène – l’actrice et metteure en scène française Coraline Lamaison
brave les codes du théâtre et joue avec l’image iconique et surtout
narcissique du performeur.
en

In Narcisses-0 – a solo for Kate Strong, one of the most versatile
European performers – and in Ex/Stase Narcisses-1 – a solo performed
by Annabelle Chambon with two real wolves – French director and
actress Coraline Lamaison juggles with theatrical codes and plays
with the iconic and above all narcissistic image of the performer.

productie: C* LA MAISON
coproductie: (Narcisses-0): SACD en
Festival d’Avignon in samenwerking met
Sujets à Vif, Centre de Développement
Chorégraphique Toulouse / MidiPyrénées, Troubleyn/Jan Fabre
(Antwerpen), Théâtre de la Digue
(Toulouse)
coproductie (Ex/Stase Narcisses-1):
Centre de Développement
Chorégraphique Toulouse / MidiPyrénées, Parvis - scène nationale
Tarbes Pyrénées, Le Cuvier - Centre
de Développement Chorégraphique
Aquitaine, Théâtre de la Digue

Ex/Stase Narcisses-1 © Simon Gosselin

(Toulouse)
BELGISCHE PREMIÈRE
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di / mar / tue

08.12.2015

AT M O S P H E R E
Marc Vanrunxt
& Kunst/Werk

STADSSCHOUWBURG x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 15 12 9
Combireeks December Dance
Marc Vanrunxt choreografie
Melih Kiraç, Asli Bostanci,
Orcun Okurgan, Gizem Aksu dans
productie: Kunst/Werk
coproductie: Europalia, Platform 0090
(Antwerpen)
met de steun van de Vlaamse
Gemeenschap

nl

Marc Vanrunxt laat zich in zijn choreografieën inspireren door de
persoonlijkheid van de performers. Hij extraheert iets schitterends uit
de mensen om dit vervolgens uit te vergroten. Zijn aanpak op maat is in
deze Turks-Belgische voorstelling niet anders. Ditmaal gaan vier Turkse
dansers aan de slag met de thema’s en variaties die bepalend zijn voor
zijn werk, zoals tijd (duur) en ruimte (dichtbij en ver weg). De andere
vooropleiding en culturele en politieke achtergrond van de dansers
plaatsen deze thema’s in een nieuw daglicht. Vanrunxt haalt inspiratie
uit de kracht, uit het doorzettingsvermogen en uit de zwakte en twijfel
van de mens. Hij bekijkt liever de dansende mens, dan de danser.
fr

Quatre danseurs turcs s’intéressent aux thèmes et variations
déterminants du travail de Vanrunxt, comme le temps (durée)
et l’espace (tout près et très loin). La formation différente et
le contexte culturel et politique des danseurs éclairent ces thèmes
sous un nouveau jour.
en

A T M O S P H E R E © Paul Verrept

Four Turkish dancers tackle the themes and variations that
characterise Vanrunxt’s work, such as time (duration) and space
(close by and far away). The dancers’ different training and political
background set these themes in a new light.
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wo / mer / wed

09.12.2015

CONCERTZAAL x 20.00

Speak low if you
speak love

€ 33 28 22 17

Wim Vandekeybus /
Ultima Vez

19.15 Inleiding door Gloria Carlier
Combireeks December Dance
Wim Vandekeybus regie,
choreografie & scenografie
Jamil Attar, Livia Balazova,
Chloé Beillevaire, David Ledger,
Tomislav English, Nuhacet Guerra
Segura, Sandro Geco Mercky
& Maria Kolegova creatie & dans
Mauro Pawlowski, Elko Blijweert,
Jeroen Stevens, Tutu Puoane
originele muziek & uitvoering
Greet Van Poeck artistieke assistentie
& dramaturgie
Iñaki Azpillaga, Máté Mészáros
bewegingsassistentie
Isabelle Lhoas styling
Isabelle De Cannière assistentie styling
Davy Deschepper, Wim Vandekeybus
lichtontwerp
Bram Moriau, Antoine Delagoutte
geluidsontwerp
productie: Ultima Vez (Brussel)

nl

Voor Wim Vandekeybus is de liefde misschien wel de meest
ongrijpbare en grillige van alle innerlijke gemoedstoestanden:
ze verzet bergen, creëert onmeetbare hoogtes en dalen. Ze geeft
kracht, maar veroorzaakt vernietigende pijn als ze zich van je afkeert.
Liefde inspireert poëzie: ze wordt verheerlijkt en vervloekt. Na de
bezwerende soundtrack van nieuwZwart werkt Wim Vandekeybus voor
Speak low if you speak love opnieuw samen met Mauro Pawlowski.
Klassieke verhalen vormen de inspiratie voor hun songs gebracht door
de charismatische Zuid-Afrikaanse zangeres Tutu Puoane. Performers
van Ultima Vez en eerder klassiek opgeleide dansers beïnvloeden
elkaar. Speak low if you speak love is geen opera, noch een musical in
de gebruikelijke zin van het woord, maar een opzwepende mengeling
van experimentele muziek met klassieke traditie. ‘Mauro is een meester
in ritme, soul en virtuositeit. Zijn muziek is intrigerend, gewaagd en
zonder vrees. Ze gaat recht naar de buik en overdondert je bewustzijn’,
aldus Wim Vandekeybus.
fr

Après nieuwZwart, Wim Vandekeybus retrouve Mauro Pawlowski
pour Speak low if you speak love. Ce n’est ni un opéra ni un musical
au sens usuel du terme, mais un mélange envoûtant de danse
contemporaine et de musique expérimentale sur l’amour.

en

Following nieuwZwart, Wim Vandekeybus is once again
collaborating with musician Mauro Pawlowski for Speak low if
you speak love. This isn’t an opera, nor is it a musical in the usual
sense of the term, it’s a stirring combination of contemporary
dance and experimental music about love.

coproductie: KVS (Brussel), Le manège
Mons/Centre Dramatique (Bergen),
Festival de Marseille, Stichting Mons
2015 Culturele Hoofdstad van Europa
met de steun van deSingel (Antwerpen)
Ultima Vez wordt gesteund door de
Vlaamse Regering & de Vlaamse
Gemeenschapscommissie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

‘Speak low if you speak love kent talloze
prachtige visuele en choreografische vondsten,
de muzikanten halen alles uit de kast en de dansers
spreiden ontzettend veel inzet tentoon. Dus als
je mij zou vragen of het de moeite loont om te
gaan kijken, dan kan ik volmondig ja zeggen.’
— Pieter ’t Jonck op Klara

wo 09.12.2015 x 14.00-17.00

Speak low if you speak love © Danny Willems

Forum 6
OPEN UNIVERSITEIT
Poëtica van de lichamelijkheid
in het oeuvre van Jan Fabre
en Wim Vandekeybus
(door Christel Stalpaert)
Gratis met een ticket binnen
December Dance 15
Zie p. 44
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wo / mer / wed

09.12.2015

KAMERMUZIEKZAAL x 22.00

Lisbeth Gruwez
dances Bob Dylan

€ 10
Combireeks December Dance

Lisbeth Gruwez
& Maarten Van
Cauwenberghe

Lisbeth Gruwez, Maarten Van
Cauwenberghe concept & uitvoering
Lisbeth Gruwez choreografie
Café Costume kostuums
Harry Cole lichtontwerp
Marie Szersnovicz scenografie
productie: Voetvolk vzw
coproductie: Rencontres
chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis, Ballet du Nord
(Roubaix), Théâtre d’Arras / Tandem
Arras-Douai, Les Brigittines (Brussel),
Theater Im Pumpenhaus (Münster) en
Troubleyn/Jan Fabre (Antwerpen)
met de steun van NONA –
Kunstencentrum Mechelen, KVS (Brussel)
& de Vlaamse Gemeenschap
Met muziek van Bob Dylan

nl

Lisbeth Gruwez begon haar podiumcarrière met een glansrol in
Jan Fabres Je suis sang. Ook als danseres in Quando l’uomo principale
è una donna, de ‘olijf-solo’ die Jan Fabre voor haar maakte, gooide
ze hoge ogen. Intussen heeft ze zich als choreografe, samen met haar
partner in crime Maarten Van Cauwenberghe en hun gezelschap
Voetvolk, al meermaals bewezen. Instinct en lichamelijkheid zijn
de kernbegrippen van hun voorstellingen. Haar indrukwekkende
podiumprésence en haar lichaam dat zich in alle bochten kan plooien,
beklijven keer op keer. De solo Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan
zegt wat het is: op de sound en songs van oude vinylplaten van Bob
Dylan gaat Lisbeth in interactie met deze folk-icoon. Minimalisme en
melancholie gidsen haar dans, die op haar beurt weer de stem en de
woorden van Amerika’s grootste songwriter volgt.

fr

Le solo Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan annonce ce qu’il est :
sur les sonorités et les chansons de vieux disques vinyle de Bob Dylan,
Lisbeth entre en interaction avec cette icône folk. Le minimalisme et la
mélancolie guident sa danse, qui suit ensuite la voix et les mots du plus
grand parolier d’Amérique.

en

The solo work Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan does what it says:
Lisbeth Gruwez interacts with this folk icon by dancing to the songs and
sound of vintage Bob Dylan vinyl records. Minimalism and melancholy
guide her dance, as it follows the lyrics and the voice of America’s
greatest songwriter.

BELGISCHE AVANT-PREMIÈRE

Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan © Klaartje Lambrechts

‘Gruwez triggert. Haar gevoel voor timing
is weergaloos: er is geen enkele scène,
geen enkele seconde te veel of te weinig.
Een voorstelling over controleverlies die
getuigt van absolute beheersing.’
— Etcetera (over AH/HA)
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do / jeu / thu

10.12.2015

De Macht der
Theaterlijke
Dwaasheden
Jan Fabre /
Troubleyn

STADSSCHOUWBURG x 19.00
18.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 21 18 12
Combireeks December Dance
Jan Fabre regie
Wim Mertens (gepubliceerd
door Usura) muziek
Pol Engels, Jan Fabre kostuums
Miet Martens, Renée Copraij
regieassistentie
Maria Dafneros, Piet Defrancq,
Mélissa Guérin, Sven Jakir, Carlijn
Koppelmans, Georgios Kotsifakis,
Dennis Makris, Lisa May, Giulia
Perelli, Moreno Perna, Gilles Polet,
Pietro Quadrino, Merel Severs,
Nicolas Simeha, Kasper Vandenberghe,
Fabienne Vegt performance
Katarzyna Mielczarek realisatie
kostuums 2012
productie re-enactment 2012:
Troubleyn/Jan Fabre (Antwerpen)
coproductie: deSingel (Antwerpen),
Romaeuropa Festival (Rome)

De Macht der Theaterlijke Dwaasheden © Wonge Bergmann

DERNIÈRE

nl

In 1984 betekende De Macht der Theaterlijke Dwaasheden
voor Jan Fabre de definitieve internationale doorbraak. Bijna 30 jaar
later reconstrueerde Fabre zijn 4,5 uur durende voorstelling scène per
scène, beweging per beweging, met een jonge generatie performers.
De huidige tijdsgeest waarin snelheid en nieuwe media een centrale
plaats bekleden, maakt de voorstelling vandaag zo mogelijk nog
radicaler dan ze toen al was. ‘We gaan nu anders om met het fysieke
lichaam en ons tijdsbesef is veranderd’, zegt Jan Fabre. ‘Daardoor
is de voorstelling nog wezenlijker, nog essentiëler geworden.’ Fabre
ontbloot de illusie en de fictie van het theater. Andersens sprookje
De nieuwe kleren van de keizer vormt niet voor niets de rode draad
door de voorstelling. Geloven wij immers niet allemaal graag in
sprookjes? In kikkers die veranderen in prinsen? In prinsessen
die gered worden door ridders op witte paarden? Theater is de
kunst van de leugen en het publiek is medeplichtig.
fr

En 1984, Le Pouvoir des Folies Théâtrales a permis à Jan Fabre
de percer sur la scène internationale. Près de 30 ans après, Fabre
a reconstruit ce spectacle de 4h30 scène par scène, mouvement par
mouvement, avec une jeune génération de danseurs. L’air du temps
actuel, où vitesse et nouveaux médias occupent une place centrale, rend
aujourd’hui le spectacle si possible encore plus radical qu’à l’époque.
en

In 1984 The Power of Theatrical Madness brought Jan Fabre
his decisive international breakthrough. Now, almost 30 years later,
he reconstructs this 4.5 hour performance scene by scene with a new
generation of young performers. The current zeitgeist, in which speed
and the new media are central, makes this performance perhaps even
more radical today than it was originally.

‘Na dertig jaar kunnen we zien wat deze
voorstellingen vandaag nog betekenen en
of het schokkende effect na jaren van vernieuwing
in theater nog steeds zijn sporen nalaat.
Voor sommigen is het een manier om de huidige
blik te toetsen aan de herinnering. Anderen krijgen
de kans om deze iconische voorstelling te zien
en de mythe te toetsen aan de realiteit.’
— Cobra

Deze voorstelling duurt 4,5 uur.
Het publiek mag de zaal vrij in- en
uitlopen tijdens de voorstelling.
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vr / ven / fri

11.12.2015

MAGDALENAZAAL

I promise this is
the last time

€ 15

Annabelle Chambon
& Cédric Charron

x

20.00

19.15 Inleiding door Gloria Carlier
Combireeks December Dance
Annabelle Chambon, Cédric Charron
concept & choreografie
Jean Emmanuel Belot muziek
& soundscape
Annabelle Chambon, Cédric Charron,
Jean Emmanuel Belot performance
productie: Collectif Charchahm
coproductie: Théâtre de Vanves
met de steun van Le Cuvier CDC
d’Aquitaine
BELGISCHE PREMIÈRE

Deze voorstelling is niet geschikt
voor bezoekers jonger dan 16 jaar.

nl

Hoe spreken we over én hoe tonen we liefde, seksualiteit, naaktheid
en andere taboes? I promise this is the last time gaat over het naakte lijf,
over de metamorfoses die het lichaam doormaakt, over het gruwelijke
en dierlijke in de mens én over een hartstochtelijke, maar ook
gewelddadige liefde! Samen met performer en soundscape-artiest Jean
Emmanuel Belot maken Annabelle Chambon en Cédric Charron van
deze voorstelling een sensueel, gek, exuberant en extatisch feest.
Chambon en Charron kregen hun dansopleiding allebei bij P.A.R.T.S.
en aan het Conservatoire national supérieur musique et danse in Lyon.
Ze werken al 15 jaar samen met Jan Fabre in groepsvoorstellingen zoals
As Long As the World Needs a Warrior’s Soul, Je Suis Sang, Orgy of
tolerance en Prometheus landscape II en solo’s als Preparatio Mortis en
Attends, Attends, Attends (à mon père).

fr

Comment parlons-nous de l’amour, la sexualité, la nudité et
autres tabous ? I promise this is the last time traite du corps nu, des
métamorphoses que subit le corps, de la part d’atrocité et d’animalité
que renferme l’homme et d’un amour passionné mais aussi violent !
Avec le performeur et artiste sonore Jean Emmanuel Belot, Annabelle
Chambon et Cédric Charron font de ce spectacle une fête sensuelle,
folle, exubérante et extatique.

en

How do we talk about love, sexuality, nudity and other taboos?
I promise this is the last time is about the naked body, about the
metamorphoses it undergoes, about the animal side of man, and about
a passionate but violent love! Together with performer and soundscape
artist Jean Emmanuel Belot, Annabelle Chambon and Cédric Charron
turn this performance into a sensual, exuberant and ecstatic feast.

I promise this is the last time

‘I promise this is the last time, est tout autant un
hymne à l’amour qu’un hymne à l’art performatif.’
— Toute la culture
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za / sam / sat

12.12.2015

BRIGHT
Christian Bakalov

BIEKORF x 11.00, 11.30, 12.00, 13.30
14.00, 14.30, 16.00, 16.30, 17.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance
Installatie-parcours met
max. 10 personen per tijdslot.
Gelieve minstens 15 minuten
voor aanvang van de voorstelling
aanwezig te zijn.
Christian Bakalov concept & regie
Stef Daniels, Tatyana Petrova,
Christian Bakalov uitvoering
Emilian Gatsov, Christian Bakalov
muziek & soundscape
coproductie: Fabrika 126°/BG (Sofia),
ART EAST Foundation, Kaaitheater
(Brussel), Kunstencentrum Vooruit
(Gent), wp Zimmer (Antwerpen),

nl

In zijn eerste eigen performance wekt Christian Bakalov de ruimtes
van de Biekorf tot leven. BRIGHT neemt u mee op een anonieme
tocht in het donker. De voorstelling balanceert tussen performance
en lichtinstallatie en flirt met het bijna-duister. BRIGHT is een plek
waar het donker een manier is om uw zintuigen aan te scherpen en
de fluorescerende (waan)beelden uw verbeelding stimuleren. Na zijn
studies aan de balletschool van de opera van Sofia, begon Christian
Bakalov zijn carrière als danser in Frankrijk. Wij kennen hem vooral
als performer bij Jan Fabre en Ivo Dimchev. Daarnaast danste hij ook
in werk van Robert Wilson, Jérôme Bel, Miet Warlop en Florentina
Holzinger & Vincent Riebeek.

fr

Pour cette première performance qu’il signe en propre, Christian
Bakalov donnera vie aux salles du Biekorf. BRIGHT vous propose une
exploration anonyme dans le noir. Le spectacle oscille entre performance
et installation lumineuse et flirte avec la semi-obscurité.

en

In his first own performance, Christian Bakalov brings the hidden
spaces of Bruges Biekorf to life. BRIGHT takes you on an anonymous
journey into the dark. This production balances between performance
and light installation and flirts with semidarkness.

workspacebrussels
met de steun van Fabrika 126°/BG
(Sofia), Troubleyn/Jan Fabre (Antwerpen)
met dank aan Sophie & Fabien Dell,
Tony Delcampe, Sabina Christova, Boris
Deltchev
Onderdeel van het
December Dance Platform

Op zaterdag 12 december om

BRIGHT © Paul McGee

17 uur kan u performer Ivana
Jozic live aan het werk zien
in de monumentale installatie
Angel of Death van Jan Fabre /
Troubleyn (zie p. 8).
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za / sam / sat

12.12.2015

partner/you
Chantal Yzermans /
Radical Low

DE GROENPLAATS x 15.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance
Chantal Yzermans concept,
performance
Nono Pessoa live chat
Jean-Paul Lespagnard kostuums
Harry Cole lichtontwerp
Marc Vanrunxt artistiek advies
productie: Radical Low
in samenwerking met Teatro Canal
(Madrid), Kunstencentrum Vooruit
(Gent), Troubleyn/Jan Fabre (Antwerpen)
en Kultuurfaktorij Monty (Antwerpen)
met de steun van de Stad Antwerpen
Met muziek van
Igor Stravinsky & Substuff
in samenwerking met De Werf
Onderdeel van het
December Dance Platform

Deze voorstelling is niet geschikt
voor bezoekers jonger dan 16 jaar.

nl

Choreografe Chantal Yzermans dompelde zich voor deze
voorstelling onder in de wereld van de nachtclubs. Op basis van
deze ervaringen creëert ze een solo, waarin ze dit materiaal in een
andere, artistieke context plaatst. Tijdens de performance is de danseres
online op een chatwebsite. Zo ontstaat er een driehoeksrelatie tussen
de danseres, het publiek en de anonieme chatpartner(s). Aan dit
spannende hedendaagse ritueel voegt Yzermans heidense, primitieve
gebruiken uit Stravinsky’s Le Sacre du Printemps toe. Ook de originele
compositie van de Madrileense technoartiest Substuff ondersteunt
haar gewaagde performance. Yzermans studeerde vijf jaar in New
York, waar ze onder meer met de befaamde Amerikaanse choreograaf
Merce Cunningham werkte. Daarna stichtte ze daar het kunst- en
nieuwemedia-collectief Radical Low en startte ze samenwerkingen
op met een aantal beeldende kunstenaars.
fr

Pour ce solo, Yzermans s’est plongée dans le monde des boîtes
de nuit. Pendant sa performance, la danseuse est en ligne sur un site
de chat. Il en découle une relation triangulaire entre la danseuse,
le public et des interlocuteurs de chat anonymes. Ysermans ajoute
à ce captivant rituel contemporain les rites primitifs païens du Sacre
du Printemps de Stravinsky.
en

For this solo Yzermans immersed herself in the world of the
nightclub. During the performance, the dancer is online on a chat site.
This creates a triangular relationship between the dancer, the audience
and the anonymous chat partner(s). Yzermans links this suspenseful
contemporary ritual with the primitive, pagan practices of Stravinsky’s
The Rite of Spring.

partner/you © Laetitia Bica

‘Fetisjisme, voyeurisme en ritualiteit. Chantal
Yzermans heeft in partner/you niet meer dan zestig
minuten nodig om de parameters van het theater
bloot te leggen (…) Yzermans ontpopt zich tot een
moderne fetisj die het middelpunt vormt van een
indringende driehoeksverhouding. De geilheid
van Pessoa’s chatpartners contrasteert met
de stoïcijnse manier waarop de choreografe
zichzelf als vleselijk object in de strijd gooit.’
— De Morgen
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za / sam / sat

12.12.2015

Tragédie
Olivier Dubois

CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 33 28 22 17
Combireeks December Dance
Olivier Dubois creatie & choreografie
Cyril Accorsi assistentie
François Caffenne muziek
Patrick Riou lichtontwerp
Benjamin Bertrand, Arnaud
Boursain, Marie-Laure Caradec,
Sylvain Decloitre, Marianne
Descamps, Virginie Garcia,
Karine Girard, Carole Gomes,
Inés Hernández, Isabelle Kürzi,
Sébastien Ledig, Filipe Lourenço,
Thierry Micouin, Jorge More Calderon,
Loren Palmer, Rafael Pardillo,
Sébastien Perrault, Sandra Savin dans
François Michaudel stagemanager
Emmanuel Gary lichttechniek
Béatrice Horn productiemanagement
productie: COD

nl

Als hét enfant terrible van de Franse dans schuwt Olivier Dubois
geen confronterende thema’s of beelden. Meer dan om het ontwikkelen
van een bewegingstaal is het hem te doen om thema’s aan te snijden
die we te vaak uit de weg gaan: genderkwesties, seksualiteit, geweld,
taboes … Dubois verdiende zijn sporen als danser bij Sasha Waltz,
Jan Fabre en Angelin Preljocaj en in 2011 werd hij door Dance
Europe uitgeroepen tot een van de 25 beste dansers ter wereld.
In Tragédie – een choreografisch gedicht voor achttien dansers – zet
hij negen mannen en negen vrouwen naakt op het podium om te zien
wat er gebeurt als zij zichzelf en elkaar als het ware opnieuw ontmoeten,
individueel, in paren en in groepsverband. Het simpele feit dat we mens
zijn, maakt ons nog niet menselijk en daarin schuilt de tragedie van ons
bestaan. Een repetitieve, hypnotiserende uitputtingsslag die u als kijker
niet onberoerd kan laten.
fr

Dans ce poème chorégraphique pour dix-huit danseurs, Olivier
Dubois, l’enfant terrible de la danse française, met en scène neuf
hommes et neuf femmes nus. Il en résulte une guerre d’usure répétitive,
hypnotique qui ne laisse pas le spectateur indifférent.

en

In this choreographic poem for eighteen dancers, Olivier Dubois, the
enfant terrible of French dance, sets eighteen naked men and women on
stage. The result is a repetitive, hypnotic and bruising battle that leaves
no viewer unaffected.

coproductie: Festival d’Avignon,
L’apostrophe scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise,
Le CENTQUATRE–Paris, La Rose des
Vents scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq, Mâcon scène
nationale, Ballets de Monte-Carlo/
Monaco Dance Forum, Malandain
Ballet Biarritz (dans le cadre de l’accueil
studio), Communauté d’agglomération

Tragédie © François Stemmer

de Saint-Quentin-en-Yvelines - Le Prisme

‘De titel Tragédie indachtig ontdek je verwijzingen
in de structuur naar de klassieke opbouw van
een Griekse tragedie. (…) Echter ook zonder die
analogie komt dit strak geslepen brok naaktheid
als een klapstuk op je af. Naar het slot toe zwelt
alles samen: het massieve geluid, de dansers die
alsnog naar elkaar worden toegezogen, hun op
de vloer klappende lijven, hun veerkracht.’
— De Volkskrant

AANSLUITEND DECEMBER DANCE-FEEST
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zo / dim / sun

13.12.2015

Spotted
Margrét Sara
Guðjónsdóttir

DE WERF x 15.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance
Margrét Sara Guðjónsdóttir concept,
kostuums, regie & choreografie
Louise Dahl, Marie Ursin dans
Peter Rehberg muziek
Martin Beeretz lichtontwerp
Margrét Sara Guðjónsdóttir,
Andreas Harder scenografie
productie: Björn&Björn, Gabi Beier,
Margrét Sara Guðjónsdóttir
coproductie: Hauptstadtkulturfonds
(Berlijn), Wilderness Residencies
- Project of the Nordic-Baltic
Contemporary dance community keðja,
Atalante Gothenburg, Dansstationen
Malmö, MDT Life Long Burning
Cultural program of the European
Union 2013-2018, Cullberg Ballet
in samenwerking met De Werf

nl

Choreografe en aanstormend IJslands talent Margrét Sara
Guðjónsdóttir heeft een geheel eigen stijl. Op een schijnbare luchtige
manier creëert ze onaangename, bloedstollende en complexe scènes
en daarbij hecht ze groot belang aan hoe het publiek en de performer
naar elkaar kijken. Identiteit, lichamelijkheid en object versus subject
zijn haar centrale thema’s. De dwangmatige kwetsbaarheid in haar
duet Spotted brandt zich vast in de geest en op het netvlies van
de toeschouwer. In deze heldere en uitdagende voorstelling neemt
Guðjónsdóttir het publiek mee op een hypnotiserende trip. Ze werkte
eerder al met toonaangevende podiumkunstenaars zoals Gisele Viènne,
Erna Ómarsdóttir/Jóhann Jóhannsson, Esther Salamon, Constanza
Macras/Dorky Park, Jan Fabre, Lisi Estaras en Jared Gradinger.

fr

Le travail de Guðjónsdóttir présente un style très particulier. Avec
une apparente légèreté, elle crée des scènes dérangeantes et complexes
à glacer le sang, tout en accordant une grande importance au regard
que se portent le public et le danseur. Identité, matérialité ou encore
opposition objet/sujet sont ses principaux thèmes.

en

Guðjónsdóttir’s work has a style of its own. In seemingly lighthearted fashion, she creates unpleasant, bloodcurdling and complex
scenes, paying great attention to how the audience and the performer
look at each other. Identity, physicality and object versus subject are her
central themes.

BELGISCHE PREMIÈRE
Onderdeel van het

Spotted © David Kiers

December Dance Platform

‘The Icelandic choreographer Margrét Sara
Guðjónsdóttir, who resides in Berlin, works
with phenomenal consistency. With lightness in
execution, she builds to her account an unpleasant
scene incorporating the gaze when working with
space and time with a heart-stopping complexity
evolving around themes such as identity, body
and subject versus object (…) The compulsive
vulnerability in the performance Spotted clings
to the mind as an irritable yet great judgment
of our time.’
— SvD Kultur

39

zo / dim / sun

13.12.2015

Edging
Guillaume Marie,
Igor Dobricić &
Kazuyuki Kishino
(aka KK Null)

STADSSCHOUWBURG x 17.00
€ 7 (geen korting)
Guillaume Marie choreografie
Igor Dobricić dramaturgie
Kazuyuki Kishino (aka KK Null) muziek
Guillaume Marie, Suet-Wan Tsang
performance
Cédrick Debeuf kostuums
Abigail Fowler lichtontwerp
Stéphane Monteiro technische regie
& soundontwerp
Rebecca Florès make-up
productie: TAZCORP
coproductie: La Ménagerie de Verre
(Parijs), Ville de Strasbourg, Emmetrop
(Bourges), CDC Paris Réseau/Étoile du
Nord (Parijs), Ballet de l’Opéra national
du Rhin (Mulhouse), NagiB Festival
(Maribor)
met dank aan Théâtre National de
Chaillot (Parijs), Centre national de
la danse (Parijs), Atelier Bas Et Hauts
(Parijs)

nl

Edging is een persoonlijk ritueel rond verwachting, de ijdele
hoop dat we kunnen ontsnappen aan onze menselijke conditie en de
apocalyps. Drie thema’s worden aangeraakt: de hikikomori, Japanse
jongeren die zich radicaal afzonderen van de samenleving; edging,
voortdurend werken naar, en weer afzien van een climax, voor een
extra intense ervaring; en de bewegingen die het lichaam tegen zijn wil
uitvoert, individueel en collectief. Na studies aan de Paris Opéra Ballet
en Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, trad
Guillaume Marie internationaal op in voorstellingen van choreografen
als Jan Fabre, Gisèle Vienne, Martin Butler, Guilherme Botelho
en Thierry Smits. Sinds 2005 creëert hij zijn eigen voorstellingen.
Edging is een performance voor twee dansers (Guillaume Marie
& Suet-Wan Tsang) en de Japanse noise-artiest KK Null.
fr

Edging est un rituel intime autour de l’espoir d’échapper à notre
condition humaine. Trois thèmes seront abordés : les hikikomori, de
jeunes Japonais repliés sur eux-mêmes ; le edging, consistant à élaborer
puis différer sans cesse un climax ; et les mouvements que le corps
accomplit contre sa volonté. Avec l’artiste sonore japonais KK Null.

en

Edging is a personal ritual, built around our hope of escaping
our human condition. It touches upon three themes: the hikikomori,
reclusive Japanese adolescents, locked within themselves; edging,
constantly moving towards, but ultimately avoiding a climax;
and the movements the body carries out unwillingly. Featuring
Japanese noise artist KK Null.

BELGISCHE PREMIÈRE
Onderdeel van het
December Dance Platform

Deze voorstelling is niet geschikt

Edging © Gilles Vidal

voor bezoekers jonger dan 16 jaar.
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zo / dim / sun

13.12.2015

Wellness
Florentina Holzinger
& Vincent Riebeek

MAZ x 20.00
19.15 Inleiding door Kristof Blom
€ 15
Combireeks December Dance
Florentina Holzinger, Vincent Riebeek
concept, regie
Christian Bakalov, Renée Copraij,
Florentina Holzinger, Andrius Mulokas,
Vincent Riebeek dans
productie: CAMPO (Gent)
coproductie: FFT (Düsseldorf), Theater
Im Pumpenhaus (Münster), Gessnerallee
(Zürich), Mousonturm (Frankfurt), Spring
Performing Arts Festival (Utrecht) en
SPIELART Festival (München)

Deze voorstelling is niet geschikt
voor bezoekers jonger dan 16 jaar.

nl

Wie Florentina Holzinger en Vincent Riebeek reeds aan het werk zag
in hun ophefmakende performances Kein Applaus für Scheisse of Spirit,
is hen ongetwijfeld nog niet licht vergeten. In Wellness, het sluitstuk
van hun trilogie, krijgt het tweetal voor het eerst gezelschap van andere
performers op scène. Samen met Renée Copraij (die jarenlang bij Jan
Fabre danste), Christian Bakalov (die eerder met Jan Fabre, Jérôme
Bel, Ivo Dimchev en Miet Warlop werkte) en Andrius Mulokas zetten ze
persoonlijke wellness-doelen uit. Die zijn puur fysiek/esthetisch – met
militaristische crossfit-sessies voor perfect gespannen spieren op de
juiste plekken – maar ook holistisch/filosofisch – met ver doorgedreven
sessies psychotherapie en meditatie. Het ultieme doel? Hun eigen versie
van Miss of Mister Universe. Met volle overgave gooien ze lijf en leden
in de strijd om aan de gangbare schoonheidsidealen te voldoen. Of zich
ervan te ontdoen ...

fr

Dans Wellness, le sensationnel duo Florentina Holzinger et Vincent
Riebeek mène une quête des moyens permettant à l’homme de se
perfectionner. Leur but ultime ? Leur propre version de Miss ou Mister
Universe.

en

In Wellness much talked-about duo Florentina Holzinger and
Vincent Riebeek search for ways to achieve human perfection. Their
ultimate aim? To create their own version of Miss or Mister Universe.

Wellness © Phile Deprez

‘Wat de dansers doen is sensationeel. In termen
van snelheid, kracht en esthetiek kan het
gezelschap concurreren met de grote namen
van de scène, en hoewel de heel expliciete
weergave van seksuele handelingen een aantal
potentiële kijkers kan afstoten, is de atletische
kwaliteit van de dans, het charisma en de
professionaliteit van de acteurs zo overtuigend
dat de avond nooit ongemakkelijk wordt.’
— Theaterpur.net
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Context
ma / lun / mon

16.11.2015
HOF VAN WATERVLIET
Oude Burg 27, 8000 Brugge
10.00-12.30 en 14.00-16.30
+32 70 23 30 48
www.amarant.be

AMARANT
nl

Eveline Heylen neemt het oeuvre van multidiscplinair kunstenaar
Jan Fabre onder handen tijdens een intensieve cursusdag.

fr

Au cours d’une journée académique intense, Eveline Heylen scrute
l’œuvre de Jan Fabre, véritable homme-orchestre du monde artistique.

en

vr / ven / fri

27.11.2015 —
zo / dim / sun

20.12.2015
CONCERTGEBOUWCAFÉ
wo-za vanaf 11.00
op dagen met een voorstelling
open een uur voor aanvang
gratis

Eveline Heylen explores the work of artistic multitalent Jan Fabre
in an intensive day course.

OPEN UNIVERSITEIT
Poëtica van de lichamelijkheid in het oeuvre van Jan Fabre

woe / mer / wed

09.12.2015

en Wim Vandekeybus (door Christel Stalpaert)

18.11.2015 —

14.00-17.00
€ 7 / gratis met een ticket voor
Speak low if you speak love

nl

In de jaren 1980 en 1990 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-)les staan Jan Fabre en Wim Vandekeybus centraal.
Deze podiumkunstenaars behoren beiden tot wat men gaandeweg
‘De Vlaamse Golf’ is gaan noemen.

nl

Tijdens December Dance 15 is er in het Concertgebouwcafé een
selectie productiefoto’s te zien.

fr

Durant December Dance 15, une selection de photos de production
sera exposée au Concertgebouwcafé.

en

During December Dance 15 a selection of production photos will be
on show in the Concertgebouwcafé.

wo / mer / wed

FORUM 6

FOTOTENTOONSTELLING DECEMBER DANCE 15

WORKSHOPS VORMINGPLUS

za / sam / sat

PROEVEN VAN HEDENDAAGSE DANS

12.12.2015

(O.L.V. MILEEN BORGONJON)

VORMINGPLUS REGIO BRUGGE

woensdag 18.11, 25.11, 02.12 en 09.12

Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge
+32 50 33 01 12
regio.brugge@vormingplus.be
www.vormingplus.be/brugge

telkens van 19.00 tot 20.30 uur / € 70
Vormingplus regio Brugge, Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge

Vier sessies lang experimenteert u met de basiselementen van dans
(tijd, ruimte, dynamiek en vorm) via kleine bewegingsverkenningen
en improvisatie-oefeningen. Het dansplezier en de aanmoediging
om uzelf te overtreffen zijn de hoekstenen van deze cursus.

fr

Dans les années 1980 et 1990, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan
Fabre, Jan Lauwers, Wim Vandekeybus et un peu plus tard également
Alain Platel créent des spectacles qui font sensation. Avec leur nouveau
langage formel, l’attention qu’ils portent explicitement au corps et
leur approche obstinée de la langue et du texte, ils provoquent une
onde de choc dans le paysage de la danse en Flandre et dans le monde
entier. Ce cours (universitaire) public mettra à l’honneur Jan Fabre et
Wim Vandekeybus, deux artistes de scène appartenant à ce que l’on a
progressivement appelé « la vague flamande ».

en

In the 1980s and 1990s Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre,
Jan Lauwers, Wim Vandekeybus and later also Alain Platel created
much-talked-about performances. With their new form language,
explicit attention to physicality and idiosyncratic approach to language
and text, they sent a shockwave rippling through the Flemish and
the international dance landscape. In this open (university) class,
Jan Fabre and Wim Vandekeybus are central. These performing
artists both belong to what has gradually become known as
‘The Flemish Wave’.

MASTERCLASS FYSIEK THEATER NAAR JAN FABRE
(O.L.V. KASPER VANDENBERGHE)
zaterdag 12.12.2015, van 13.30 tot 17.30 uur / € 35
Concertgebouw Brugge, ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Een set oefeningen, Jan Fabres ‘guiding lines voor de performer
van de 21e eeuw’, groeiden uit tot de basis van zijn pedagogie
en vinden hun weerslag in zijn oeuvre. In deze korte workshop
proeft u van deze methode. Danser en acteur bij Jan Fabre,
Kasper Vandenberghe, scherpt uw verbeelding en lichamelijke
bewustzijn stapsgewijs aan en daagt u uit om een brug te slaan
naar een staat van fysieke transformatie.
Voor dansers en (fysieke) acteurs met ervaring en met zin
in een intense en fysieke ervaring.
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HEDENDAAGSE DANS
IN BRUGGE
SEIZOEN 2015-2016

WO 14.10.15 Siena / La Veronal - Marcos Morau	

Stadsschouwburg*

WO 21.10.15 Verklärte Nacht / Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Concertgebouw

WO 28.10.15 ALPHA / Arco Renz

Magdalenazaal*

DI

03.11.15 En avant, marche! / NTGent & Les Ballets C de la B / Alain Platel

DI

Stadsschouwburg*

10.11.15 Fractus V / Sidi Larbi Cherkaoui & Eastman

Concertgebouw

WO 11.11.15 Fractus V / Sidi Larbi Cherkaoui & Eastman

Concertgebouw

WO 25.11.15 Hullabaloo / DH+ / David Hernandez & Michel Debrulle

Magdalenazaal*

02 — 13.12.15 December Dance 15
DO 14.01.16 Kaash / Akram Khan

Stadsschouwburg*

DO 21.01.16 Bach / Mal Pelo / María Muñoz
VR

Stadsschouwburg

29.01.16 DMNT / Ugo Dehaes

Magdalenazaal

DO 11.02.16 Double Points: One & Two / ICKamsterdam – Emio Greco | Pieter C. Scholten
ZA 13.02.16 EXTREMALISM / Ballet National de Marseille & ICKamsterdam 
		
– Emio Greco | Pieter C. Scholten 

Concertgebouw

ZA

Magdalenazaal*

20.02.16 Kinshasa Electric / Ula Sickle	

WO 02.03.16 So Blue / Louise Lecavalier

Magdalenazaal*

WO 23.03.16 Sharira – Fire desire / Chandralekha Dance Company

Magdalenazaal*

DO 31.03.16 D’après une histoire vraie / Christian Rizzo / L’Association Fragile

Concertgebouw

ZA

09.04.16 Ode to attempt / Jan Martens (double bill)

ZA

09.04.16 They Might Be Giants / Steven Michel (double bill)

Biekorf*
Biekorf*

DO 14.04.16 Monchichi / Sébastien Ramirez & Hyun-Jung Wang	
ZA

Verklärte Nacht © Anne Van Aerschot

Stadsschouwburg

Magdalenazaal*

23.04.16 Caída libre / Free Fall / Sharon Fridman

Stadsschouwburg*

VR 29.04.16 Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke / 
		
Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Magdalenazaal

ZA 30.04.16 Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke / 
		
Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Magdalenazaal

WO 08.06.16 Ravel & Boléro / Ballet Vlaanderen & Sidi Larbi Cherkaoui

Concertgebouw

DO 09.06.16 Étrangler le temps / boléro 2 / Boris Charmatz

Concertgebouw

VR

Concertgebouw

10.06.16 Boléro Variations / Raimund Hoghe

Siena

ALPHA

Hullabaloo

Kaash © Jean Louis Fernandez

Kinshasa Electrics © Bart Grietens

So Blue © André Cornellier

Monchichi © Nika Kramer

Caída libre © Jesus Ubera

Boléro Variations © Rosa Frank

Extremalism

TICKETS & INFO
Ticketlijn Concertgebouw
+32 70 22 33 02
www.concertgebouw.be

Cultuurcentrum Brugge
+32 50 44 30 60
www.ccbrugge.be
* Tickets enkel via Cultuurcentrum Brugge

Arkadi Zaides (IL)
Christian Rizzo (FR)
Meg Stuart/Damaged Goods & Münchner Kammerspiele (US/BE)
Máté Mészáros (HU)
Cindy Van Acker / Cie Greffe (CH)
Mette Ingvartsen (DM/FR)
Isabelle Schad (DE)
Jan Martens (BE)
Faustin Linyekula (CD)
Rémy Héritier (FR)
Volmir Cordeiro (BR)
Dries Verhoeven (NL)
Kassys (NL)
CREW & NTGent / Eric Joris & Peter Verhelst (BE)
David Weber-Krebs (BE/DE)
Kornél Mundruczó (HU)
Min-Jung Kim (KR)
…

THEATRE
DANCE
PERFORMANCE

13.11 —
28.11.15
Eurometropolis
Lille-Kortrijk-Tournai
& Valenciennes

Wir erkennen Kunst.

INFO & TICKETS:
www.nextfestival.eu
+32 56 23 98 55

Arkadi Zaïdes_Archive
© Gadi Dagon

concertgebouw_Mise en page 1 10/09/15 15:41 Page1

pub_NEXT_DD2015.indd 1

26/08/15 14:59

ABONNEZ-VOUS !

SAISON 15.16 ••• DANSE
DANCING GRANDMOTHERS

EUN-ME AHN
Je 15, ve 16 octobre à 20h et sa
17 octobre à 18h.

dbddbb

DANIEL LINEHAN/HIATUS
Ma 3, me 4, je 5 novembre à
20h.

Zeitschrift für Ballett,
Tanz und
Performance

E-TICKETS : WWW.OPERA-LILLE.FR /+33(0)362 21 21 21

STRAVINSKI REMIX

FARID BERKI/CIE MELTING SPOT
Ve 13, sa 14 novembre à 20h.

GOLDEN HOURS (AS YOU LIKE IT)

ANNE TERESA DE
KEERSMAEKER/ROSAS
Ma 26, me 27 avril à 20h.

L’ORFEO

MONTEVERDI/SASHA WALTZ
Ve 20, sa 21, lu 23, ma 24 mai à
20h.

BALLET DE L’OPÉRA DE LYON

CUNNINGHAM/OURAMDANE
/CHAIGNAUD, BENGOLEA
Je 9, ve 10, sa 11 juin à 20h.

Testen Sie «tanz» im kostenlosen

Probe-Abo –

Print oder digital
www.kultiversum.de/shop

Tickets & info

Programmering Samme Raeymaekers — Eindredactie Lotte De Coene —
Coverbeeld Mount Olympus © Phil Griffin / performer: Gustav Koenigs —
Vormgeving Studio Jurgen Maelfeyt — V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

www.decemberdance.be

In&Uit Brugge

Ticketlijn Concertgebouw

Bespreekbureau

’t Zand 34

+32 70 22 33 02

Cultuurcentrum Brugge
+32 50 44 30 60

8000 Brugge

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

€ 1 reserveringskost per ticket bij In&Uit Brugge, Ticketlijn Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge en aan de avondkassa.
1 € frais de traitement par billet au In&Uit Brugge, Ligne billetterie Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge et à la billetterie.
Booking fee: € 1 per ticket via Ticket Line Concertgebouw or at In&Uit Brugge, Cultuurcentrum Brugge and the box office.
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December Dance Series and discounts are
personal and cannot be combined with other
discounts.

SLA

Série December Dance et les réductions sont
personnels et non cumulables.
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De Groenplaats
Groenestraat 19, 8000 Brugge

LST

7

N
TIO
STA

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

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

Cinema Liberty
Kuipersstraat 23, 8000 Brugge

OOST

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

6

EZELPOORT

EZE

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

De Werf
Werfstraat 108, 8000 Brugge

RSS

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

T
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5
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UWE

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

Biekorf
Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge

NHO

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

4

BEE

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

Stadsschouwburg
Bespreekbureau Cultuurcentrum Brugge
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

AT

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

3

AT
TRA

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

MAZ - Magdalenazaal
Magdalenastraat 27, 8200 Brugge

TRA

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

2

RFS

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

Ga na het concert met de Avondlijn naar huis.
Voor info en dienstregeling: +32 70 22 02 00
of www.delijn.be

WE

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

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

ST

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

1

ENVE

Selection
season ticket
& discounts

SMED

Abonnement
& réductions

BUITEN

Abonnement
& kortingen
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sun

wed

fri

sat

sun

mon

tue

wed

wed

thu

fri

sat

sat

sat

sat

sun

sun

sun

29.11.15 / 15.00 / Concertgebouw
SALON JAN FABRE
29.11.15 – sun 31.01.16 / De Bond
ANGEL OF DEATH (installation) / Jan Fabre / Troubleyn
02.12.15 / 20.00 / Cinema Liberty
LES GUERRIERS DE LA BEAUTÉ (film) / Pierre Coulibeuf
04.12.15 / 20.00 / Cinema Liberty
DOCTOR FABRE WILL CURE YOU (film) / Pierre Coulibeuf
05.12.15 / 17.00 / Concertgebouw
MOUNT OLYMPUS – TO GLORIFY THE CULT OF TRAGEDY –
(A 24H PERFORMANCE) / Jan Fabre / Troubleyn
06.12.15 / 15.00 / Stadsschouwburg
DADAKAKA / Tuning People
07.12.15 / 20.00 / Magdalenazaal
NARCISSES-0 & EX/STASE NARCISSES-1 / Coraline Lamaison
08.12.15 / 20.00 / Stadsschouwburg
A T M O S P H E R E / Marc Vanrunxt & Kunst/Werk
09.12.15 / 20.00 / Concertgebouw
SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE / Wim Vandekeybus / Ultima Vez
09.12.15 / 22.00 / Concertgebouw
LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN /
Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe
10.12.15 / 19.00 / Stadsschouwburg
DE MACHT DER THEATERLIJKE DWAASHEDEN / Jan Fabre / Troubleyn
11.12.15 / 20.00 / Magdalenazaal
I PROMISE THIS IS THE LAST TIME / Annabelle Chambon & Cédric Charron
12.12.15 / 11.00 – 17.30 / Biekorf
BRIGHT / Christian Bakalov
12.12.15 / 15.00 / De Groenplaats
PARTNER/YOU / Chantal Yzermans / Radical Low
12.12.15 / 17.00 / De Bond
ANGEL OF DEATH (performance) / Jan Fabre / Troubleyn
12.12.15 / 20.00 / Concertgebouw
TRAGÉDIE / Olivier Dubois
13.12.15 / 15.00 / De Werf
SPOTTED / Margrét Sara Guðjónsdóttir
13.12.15 / 17.00 / Stadsschouwburg
EDGING / Guillaume Marie, Igor Dobricić & Kazuyuki Kishino (aka KK Null)
13.12.15 / 20.00 / Magdalenazaal
WELLNESS / Florentina Holzinger & Vincent Riebeek

TICKETS, INFO & TRAILERS
WWW.DECEMBERDANCE.BE
+32 70 22 33 02
+32 50 44 30 60
#decemberdance

