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Na een focus op Montréal en Québec (DD08), Centraal-Europa
(DD10), Noord-Europa (DD12) en Azië (DD14), focust de tiende
editie van December Dance op het hedendaagse-danslandschap van
het Verenigd Koninkrijk.
Onder de noemer Crossing Channels brengen we het beste uit
de Britse dansscene. We zetten een heel diverse ‘community’ in de
schijnwerpers met hedendaagse dans in al zijn vormen, stijlen en genres.
Bijzondere aandacht is er voor pure esthetische dans, danstheater,
conceptuele dans, inter- en multidisciplinaire kruisbestuivingen en de
relatie tussen choreografie en muziek/belichting.
Het festival presenteert nieuwe creaties van gevestigde en
internationaal vermaarde choreografen die al eerder in Brugge te zien
waren (Akram Khan, Russell Maliphant, Wayne McGregor, Michael
Clark, Hofesh Shechter), unieke artiesten met een eigen stem (Aakash
Odedra, Jonathan Burrows, Scottish Dance Theatre met Damien Jalet)
en biedt tegelijk kansen aan jonge makers om hun creaties te tonen
tijdens het December Dance Platform (Lost Dog / Ben Duke, Robbie
Synge, Vera Tussing, Igor & Moreno). Daarnaast maakt December Dance
ook dit jaar weer ruimte voor heel wat contextactiviteiten.
Afsluiten doen we traditiegetrouw met een indrukwekkende
familievoorstelling van niemand minder dan publiekslieveling
Akram Khan.
fr

Sous l’intitulé Crossing Channels, December Dance présentera le
meilleur de la scène de danse britannique. Avec les créations de valeurs
établies, d’artistes singuliers et de jeunes chorégraphes. Et en outre de
nombreuses activités contextuelles et un spectacle familial!

en

Under the title Crossing Channels, December Dance presents the
best of the British dance scene. With new creations by internationally
renowned choreographers, unique artists and up-and-coming talents.
Plus a family performance and a wealth of context activities!
met de steun van The British Council

Until the Lions © Jean Louis Fernandez

Trailers, updates en programmadetails
www.decemberdance.be
#decemberdance
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do / jeu / thu

01.12.2016

Until the Lions
Akram Khan Company

CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
Nagesprek met Akram Khan
€ 33 28 22 17
Combireeks December Dance
Akram Khan: regie & choreografie
Karthika Nair: narratief concept,
tekst & scenario
Tim Yip: scenografie & visueel ontwerp
Michael Hulls: lichtontwerp
Beautiful Noise (Vincenzo Lamagna)
i.s.m. Sohini Alam, David Azurza, Yaron
Engler, Akram Khan,
Christine Joy Ritter: orginele muziek
Ruth Little: dramaturgie
Sasha Milavic Davies: regieassistentie
Jose Agudo: assistentie choreografie
Kathryn Hunter: voice-over
Akram Khan, Ching-Ying Chien &
Christine Joy Ritter: dans
Sohini Alam, David Azurza,
Yaron Engler, Vincenzo Lamagna:
livemuziek
Farooq Chaudhry: producer
productie: Akram Khan Company
(in residentie in Sadler’s Wells (Londen)
& Curve Leicester)
coproductie: Roundhouse/Sadler’s
Wells (Londen), MC2 Grenoble, La
Comète (Châlons-en-Champagne),
Théâtre de la Ville (Parijs), Danse Danse/

nl

Akram Khan, curator van December Dance 11 en een graag
geziene gast in Brugge, kan niet ontbreken op een festival dat focust
op de Britse dansscene. Tijdens de Belgische première van deze
Concertgebouw-coproductie stapt Khan zelf ook op het podium! De
inmiddels 41-jarige danser en choreograaf buigt zich in Until the Lions
over het veranderende lichaam: van jong naar oud, van man naar
vrouw. Gender en seksualiteit waren lange tijd verboden onderwerpen
voor Khan, die in Engeland een traditionele opvoeding kreeg van zijn
Bengaalse ouders. Nu hij ouder wordt, concentreert hij zich wel op deze
kwesties. Daarvoor doet hij een beroep op zijn hoogsteigen dansstijl:
een mengeling van de klassieke Indiase kathak en hedendaagse dans.
Een belangrijke inspiratiebron is het boek Until the Lions: Echoes from
the Mahabharata van Karthika Nair, en in het bijzonder het verhaal
over prinses Amba, die een gedaanteverwisseling ondergaat. Voor
deze productie herenigt Khan een deel van het team met wie hij het
bekroonde DESH maakte: visueel kunstenaar Tim Yip, lichtontwerper
Michael Hulls en dramaturg Ruth Little.

fr

Dans Until the Lions, Akram Khan s’intéresse aux changements du
corps : de la jeunesse à la vieillesse, de l’homme à la femme. Il se penche
sur les questions de genre et de sexualité en s’appuyant sur son style de
danse très personnel (un mélange de kathak indien classique et de danse
contemporaine) et en s’inspirant du livre Until the Lions : Echoes from
the Mahabharata de Karthika Nair.

en

In Until the Lions Akram Khan focusses on the changing body: from
young to old, from man to woman. He tackles topics such as gender and
sexuality and does so via his very own dance style: a mix of classical
Indian Kathak and contemporary dance. Karthika Nair’s book Until the
Lions: Echoes from the Mahabharata was a major source of inspiration.

TOHU Montréal, Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg, New Vision Arts
Festival Hong Kong, Taipei Performing
Arts Center, Movimentos Festwochen
(Wolfsburg), Brighton Festival 2016,
Maison de la Culture d’Amiens,
Concertgebouw Brugge, Le Manège de
Reims - Scène nationale, Holland Festival
(Amsterdam), Romaeuropa Festival
(Rome) & Curve Theatre (Leicester)
gesponsord door COLAS
met de steun van The Quercus Trust &
Arts Council England
DANS MET LIVEMUZIEK
BELGISCHE PREMIÈRE

© Jean Louis Fernandez

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

‘A splendid dance landscape that vibrates with
horror and humanity.’
— The Times
FORTHCOMING (October 2016):

Guy Cools (author), Lisa Marie Bowler (ed.)
Imaginative Bodies: Dialogues in Performance Practices

BOEKPRESENTATIE

Imaginative Bodies contains a series of in-depth
conversations with dancers and choreographers,
composers, visual artists, Hip Hop artists, dramaturgs,
a lighting designer and a puppeteer. The overall theme
is defined by the body, both in relation to the place it
takes in the artist’s work, and in relation to wider
debates on the body in philosophy, science, medicine,
anthropology, and the arts. Depending on the affinities
of the artist, a more specific theme has been defined
for each dialogue, ranging from poetics to politics,
from mythology to ecology, from intercultural studies to
conflict management. The associative chains of thoughts
of these talks give an intimate insight into the
creative process, inspirations, sources, identity, and
ways of collaborating. It is through the sentient body
that we experience, know and imagine. Imaginative Bodies
reaffirms the central position of the body in many
artistic practices.

Na de voorstelling presenteert Guy Cools zijn jongste boek Imaginative
Bodies, Dialogues in Performance Practices, een publicatie die tot stand
kwam met de steun van het Concertgebouw, tijdens een geanimeerd
gesprek met onder meer Akram Khan. (zie p. 33)

Dialogues with:
Sue Buckmaster
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Rosemary Butcher
Dana Caspersen
Sidi Larbi Cherkaoui
Tim Etchells
Antony Gormley

Jonzi D & Soweto Kinch
Akram Khan
Ruth Little
Russell Maliphant & Michael Hulls
Alain Platel
Hofesh Shechter

di / mar / tue 29.11.2016

x

19.00

Author Guy Cools is a dance dramaturg. He has worked as a dance critic, curator and
policy maker for dance. He now dedicates himself to research and production dramaturgy.
He regularly lectures and publishes internationally, and has developed a series of
workshops that aim to support artists and choreographers in their creative process.
Cools has edited the transcripts of the talks in cooperation with dance dramaturg
Lisa Marie Bowler.

Studio 1 / € 10 (geen korting)
WORKSHOP DANS DOOR

Generously supported by: Akram Khan Company, London; Concertgebouw Bruges; Eastman,
Antwerp; Fontys Dance Academy, Tilburg; les Ballets C de la B, Brussels; Sadler's
Wells, London.

AKRAM KHAN COMPANY (zie p. 30)

Technical details: Antennae Series/Arts in Society, design Metahaven, paperback,
ca 240 pp, ENG, October 2016 ISBN 978-94-92095-20-6, € 19,90
You can pre-order at our Valiz website.
Check out our website or Facebook for presentations and events.
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vr / ven / fri

02.12.2016

Conceal | Reveal
Russell Maliphant
Company

STADSSCHOUWBURG x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 21 18 12
Combireeks December Dance
Russell Maliphant: regie & choreografie
Michael Hulls: lichtontwerp
Mukul, Barry Adamson: muziek
Stevie Stewart: kostuums
Russell Maliphant Company featuring
principal guest artists Lucia Lacarra &
Marlon Dino: dans
productie: Sadler’s Wells (Londen)
& copdracht van Russell Maliphant
Company
in opdracht van DanceEast (Ipswich),
The Lowry Salford Quays en
The Point Eastleigh
coproductie: Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg & Movimentos Festwochen
der Autostadt (Wolfsburg)
met de steun van de publieke fondsen
van Arts Council England

nl

Sinds 1994 werkt choreograaf en danser Russell Maliphant
nauw samen met lichtontwerper Michael Hulls. Ze ontwikkelden een
op zichzelf staande taal waarin beweging en licht niet los kunnen
gekoppeld worden van elkaar. Vorig jaar vierden ze in Sadler’s
Wells in Londen hun 20-jarige samenwerking met Conceal | Reveal,
een avondvullend programma met nieuw en bestaand werk. Naast
de iconische en met prijzen overladen voorstelling Broken Fall –
oorspronkelijk gedanst en gecreëerd met danslegende Sylvie Guillem
en Michael Nunn en William Trevitt (aka BalletBoyz) – voert het
gezelschap twee nieuwe creaties uit. Both, and is een solo voor de
voormalige Royal Ballet-danseres Dana Fouras, eens te meer een
dialoog tussen beweging en belichting. Het kwintet Piece No. 43 verkent
dan weer de sculpturale choreografische danstaal van Maliphant: met
elementen uit klassiek ballet, contactimprovisatie, yoga, capoeira en
chi kung.

fr

Conceal | Reveal marque les vingt ans de collaboration entre le
chorégraphe Russel Malliphant et le concepteur lumières Michael Hulls.
Cette soirée composée de pièces nouvelles et anciennes examine à la
loupe la relation entre mouvement et lumières.

en

Conceal | Reveal marks the 20th year of the collaboration between
choreographer Russel Malliphant and lighting designer Michael Hulls.
It is an evening-filling programme of new and previously existing works
that explore the relationship between movement and light.

deel I: Broken Fall
deel II: both, and
deel III: Piece No. 43

© Johan Persson

BELGISCHE PREMIÈRE

‘Conceal | Reveal is an evening of dazzling physical poetry.’
— The Telegraph
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za / sam / sat

03.12.2016

Douglas
Robbie Synge

BIEKORF x 15.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance
Robbie Synge: regie, choreografie
& dans
David Maxwell: muziek
Brian Gorman: lichtontwerp
Peggy Olislaegers: dramaturgie
coproductie: Yorkshire Dance
(voor het respond_project)
met de steun van Bodysurf Scotland &
plan B Dance Company
Onderdeel van het
December Dance Platform
BELGISCHE PREMIÈRE

nl

Vanuit de Schotse Highlands creëert de jonge onafhankelijke
choreograaf en wetenschapper Robbie Synge werk dat in dialoog
treedt met de natuur en architectuur van zijn omgeving en met de
mogelijkheden van het menselijk lichaam. Zijn creaties weerspiegelen
zowel de ruwe omgeving waar hij woont en werkt als de fysiologische
en biologische wetenschap die hij bestudeerde. Zijn tweede plaats in
The Place Prize for Contemporary Dance in 2012, met zijn voorstelling
Settlement, betekende zijn doorbraak in het Verenigd Koninkrijk en
Europa. In Douglas wordt een eenzame performer tegenover een aantal
levenloze objecten geplaatst. Synge manipuleert licht en geluid tijdens
de voorstelling. Zo creëert hij een nieuwe wereld binnen het theater, een
wereld waarin lichaam, object, licht en geluid verbonden worden. Een
poëtisch pareltje!

fr

Dans Douglas, le jeune danseur-chorégraphe écossais Robbie Synge
met en scène un unique danseur face à plusieurs objets inanimés. Synge
manipule les lumières et les bruitages tout au long du spectacle. Un petit
bijou de poésie !

en

In Douglas, young Scottish choreographer-performer Robbie Synge
situates a lone performer among a number of simple inanimate objects.
During the performance, sound and lighting are affected by both
performer and object. A poetic gem!

© Sara Teresa

‘Edges from bravura tricksiness to something unexpectedly
affecting, bordering on the cataclysmic even.’
— The Herald
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za / sam / sat

03.12.2016

Mazing
Vera Tussing

DE GROENPLAATS x 17.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance
in samenwerking met
Vrijstaat O. / De Werf
Vera Tussing: regie
Shosha Van Kranendonk, Thomas
Saulgrain, Vera Tussing, Zoltan Vakulya
& Esse Vanderbruggen: choreografie,
dans & creatie
Paul Lemp, Marc Lohr,
Stefan Rusconi: muziek
Thomas Vermaercke: lichtontwerp
Ruben Martinez, Michael Picknett:
geluidsontwerp
productie: Klein Verzet, Vera Tussing
coproductie: The Place (Londen),
Pianofabriek (Brussel), Work Place at The
Place (Londen)
met de steun van Kaaitheater (Brussel),
Vrijstaat O. (Oostende) / De Werf
(Brugge), workspace brussels & STUK
(Leuven)

nl

Vera Tussing onderzoekt in haar werk onze zintuigen, hun werking
en de manier waarop ze onze ervaringen structureren. Ook de fysieke
aanwezigheid van het publiek is een terugkerend element in haar werk.
In Mazing wisselen vijf dansers sociale handelingen af met klassieke
choreografische patronen. Zo maakt ze een voorstelling die niet enkel
het gehoor en het gezicht prikkelt, maar ook de tastzin. Met haar
performance wil ze de gemeenschapszin doen opflakkeren en wijst ze op
de kracht van het aanraken, van de tastzin in dit digitale tijdperk. Vera
Tussing studeerde aan de London Contemporary Dance School en werkt
als choreografe en danseres in België en Groot-Brittannië. Haar werk
wordt door onder meer de Royal Opera House en The Place in Londen
gecoproduceerd.

fr

Vera Tussing explore dans son œuvre nos sens, leur fonctionnement
et la façon dont ils structurent nos expériences. La présence physique
du public est aussi un élément récurrent dans son œuvre. Dans Mazing,
cinq danseurs alternent actions sociales et motifs chorégraphiques
classiques. Elle réalise un spectacle qui stimule non seulement la vue et
l’ouïe, mais aussi le sens du toucher.

en

In her work Vera Tussing explores our senses, how they function and
the way in which they structure our experiences. The physical presence
of the audience is a recurring element. In Mazing five dancers alternate
social actions with classical choreographic patterns. In this way, Tussing
creates a performance that not only stimulates hearing and sight, but
also the sense of touch.

Onderdeel van het

© Gosia Machon

December Dance Platform
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03.12.2016

New Work 2016
Michael Clark
Company

CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 33 28 22 17
Combireeks December Dance
Michael Clark: choreografie
Michael Clark Company: dans
Charles Atlas: lichtontwerp
Stevie Stewart &
Michael Clark: kostuums
in opdracht van Barbican (Londen)
coproductie: Barbican (Londen), Michael
Clark Company, Théâtres de la Ville de
Luxembourg
Michael Clark Company krijgt de steun
van Arts Council England en is Artistic
Associate in Barbican (Londen)
Deze voorstelling werd mogelijk
gemaakt met de steun van Shane
Akeroyd, Adam & Mariana Clayton
Collection, Sadie Coles, Joe &
Marie Donnelly, The Edge &
Morleigh Steinberg, Abel Halpern &
Helen Chung-Halpern, Alice Rawsthorn
en Mercedes & Ian Stoutzker
BELGISCHE PREMIÈRE

nl

Danser en choreograaf Michael Clark is een buitenbeentje in
de Britse hedendaagse-dansscene. Sinds hij in 1984 zijn eigen
dansgezelschap oprichtte, reist hij met zijn spraakmakende, beeldende
voorstellingen de wereld rond. Clark is ervan overtuigd dat dans meer
kan zeggen dan woorden. In zijn iconische producties combineert
hij de klassieke beeldtaal op een intrigerende wijze met complexe,
hedendaagse invalshoeken. ‘British dance’s true iconoclast’ staat
bekend om zijn legendarische samenwerkingen met kunstenaars,
modeontwerpers en muziekgroepen, veelal uit de camp-, punk- en
rockwereld. Ook heeft Clark werken gemaakt voor de Tate Modern
Turbine Hall en het Whitney Museum of American Art. In mei 2014
was hij met animal / vegetable / mineral voor het eerst te zien in het
Concertgebouw, en met succes! Nu keert hij speciaal voor December
Dance terug met een nieuw, grootschalig werk.

fr

Le danseur-chorégraphe Michael Clark est un phénomène
sur la scène de danse britannique contemporaine. Après animal /
vegetable / mineral en mai 2014, le « véritable iconoclaste de la danse
britannique » revient à Bruges spécialement pour December Dance,
avec une nouvelle œuvre de grande envergure.

en

Dancer-choreographer Michael Clark is something of a maverick
of British contemporary dance. Following the success of his animal /
vegetable / mineral here in May 2014, ‘British dance’s true iconoclast’
is returning to Bruges, especially for December Dance, with an
ambitious new work.
zo / dim / sun 04.12.2016

x

11.00

Studio 1 / € 10 (geen korting)
WORKSHOP DANS DOOR
MICHAEL CLARK COMPANY (zie p. 30)

© Jake Walters

‘There is no dancer-choreographer alive who so
naturally treads the line between the rigour of
classical dance and the reckless glamour of rock
and fashion.’
— Independent on Sunday
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zo / dim / sun

04.12.2016

Paradise Lost
(lies unopened
beside me)
Lost Dog /
Ben Duke

DE WERF x 15.00
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance
in samenwerking met
Vrijstaat O. / De Werf
Ben Duke: regie, concept & uitvoering
Raquel Meseguer: artistiek adviseur
Jackie Shemesh: lichtontwerp &
scenografie
Tessa Howell: producer
Dave Sherman: production manager
Tal Weinstein: tourmanager
productie: Lost Dog
coproductie: The Place (Londen),
Battersea Arts Centre (Londen) & ICIA
University (Bath)
met de steun van The Point (Eastleigh),
South East Dance (Brighton), the National
Lottery via Arts Council England
Engels gesproken
Onderdeel van het
December Dance Platform
BELGISCHE PREMIÈRE

nl

Met Paradise Lost (lies unopened beside me) brengt danser en
theatermaker Ben Duke een eenmansversie van het gelijknamige epische
gedicht van de 17e-eeuwse Engelse dichter John Milton. Het gedicht
beschrijft de opstand van Lucifer tegen God, Lucifers verbanning
naar de hel en vervolgens zijn aankomst als slang in het paradijs, de
verleiding van Eva en het verdrijven van Adam en Eva uit het paradijs.
Na de première in het Battersea Arts Centre (Londen) werd het een
ware hit op het Edinburgh Festival. Paradise Lost is een briljant staaltje
komisch danstheater en een ode aan de klungelige en verpletterende
kunst van de schepping. Danser en theatermaker Ben Duke studeerde
aan de Guildford School of Acting en de London Contemporary Dance
School. Daarna haalde hij een diploma in de Engelse literatuur aan
Newcastle University. Met zijn gezelschap Lost Dog werkt hij op het
snijvlak van tekst, livemuziek, beweging en dans.
fr

Avec Paradise Lost (lies unopened beside me), le danseur et
dramaturge Ben Duke propose une version solo du poème épique
éponyme de John Milton, poète anglais du XVIIe siècle. Ce brillant
échantillon de théâtre dansé comique sur Dieu, Lucifer, Adam et Ève,
véritable succès au Festival d’Édimbourg 2015, est un hommage à l’art
maladroit et écrasant de la Création.

en

In Paradise Lost (lies unopened beside me) dancer and theatremaker Ben Duke presents a one-man version of the eponymous epic
poem by 17th-century English poet John Milton. This brilliant piece of
comic dance theatre about God, Lucifer, Adam and Eve was a huge hit
at the Edinburgh Festival ‘15. It is an ode to the clumsy and crushing
art of creation.

© Zoe Manders

‘The comedy is divine, but the images of love and
loss are achingly human.’
— The Independent

15

zo / dim / sun

04.12.2016

Idiot-Syncrasy
Igor & Moreno

MAGDALENAZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 7 (geen korting)
Combireeks December Dance
Igor Urzelai & Moreno Solinas:
choreografie & dans
Simon Ellis: artistieke assistentie
Seth Rook Williams: lichtontwerp
Alberto Ruiz Soler: geluidsontwerp
Kasper Hansen: scenografie & kostuums
Melanie Pappenheim: stemcoach
Sophie Bellin Hansen:
realisatie kostuums
Sarah Maguire: productie-assistentie
coproductie: The Place (Londen), Arts
Council England via Grants for the Arts
met de steun van Yorkshire Dance,
Cambridge Junction, Centro per la
Scena Contemporanea (Bassano) & BAD
Festival (Bilbao)
met dank aan Roberto Casarotto,
Dantzagunea, Keren Kossow,
Louise Jardin, Helen Holden, Wieke
Eringa, El Graner, Justyna Latoch, Lola
Maury, Laura Ortu, Alicia Otxandategi,
SÍN Culturalis Központ, Jitka Tumova &
Ann Van den Broek

nl

‘Toen we begonnen, dachten we de wereld te veranderen met
onze performance. We voelden ons idioten. Toen dansten we veel.
We sprongen. We onderzochten de volkstradities van Sardinië en
Baskenland. We zongen. We sprongen nog wat meer. We waren
toegewijd. Nu beloven we om te behoeden. We beloven open te zijn. We
beloven om ons best te doen.’ Idiot-Syncrasy is de bejubelde ‘spring’voorstelling van Igor Urzelai en Moreno Solinas. Het werk was sinds zijn
première in 2013 zowat overal ter wereld te zien. Het werd genomineerd
voor de National Dance Awards 2015 en de Total Theatre Awards
2015, en was geselecteerd voor Aerowaves twenty15 en de British
Council Showcase 2015. Igor en Moreno werken samen sinds 2007 en
zijn momenteel beiden associated artists in The Place (Londen) en TIR
danza (Italië). De choreografieën van deze in Londen gevestigde dansers
vallen op door een sterke wil om een poëtische, maar toch politieke
taal te gebruiken. Hun doel: de rol van het theater als een plaats voor
‘samen-zijn’ heroveren en tegelijkertijd de louterende werking van het
performen verkennen.

fr

Idiot-Syncrasy est le spectacle « sautillant » applaudi dans le monde
entier d’Igor Urzelai et Moreno Solinas. Ces deux danseurs établis à
Londres y explorent les traditions populaires de leurs contrées d’origine,
la Sardaigne et le Pays basque. Leur travail se caractérise par une forte
volonté d’employer un langage tout à la fois poétique et politique.

en

Idiot-Syncrasy is Igor Urzelai and Moreno Solina’s internationally
acclaimed ‘spring’ performance. In it these two London-based dancers
explore the folk traditions of their home bases Sardinia and the Basque
Country. Their work is characterised by their strong desire to employ a
poetic yet political language.

Onderdeel van het
December Dance Platform

© Alicia Clarke

BELGISCHE PREMIÈRE

‘Idiot-Syncrasy is a warm, fabulous and funny
show, but it also makes us vividly and unsettlingly
aware of the altered states that we and the
dancers can undergo during the course of
a performance.’
— The Guardian
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di / mar / tue

06.12.2016

The Cow Piece /
Body Not Fit
For Purpose
Jonathan
Burrows
& Matteo
Fargion

MAGDALENAZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Steven De Belder
€ 15
Combireeks December Dance
THE COW PIECE
Jonathan Burrows & Matteo Fargion:
concept & performance
coproductie: Kaaitheater (Brussel)
met de steun van Arts Council England
& de Vlaamse Gemeenschap
BODY NOT FIT FOR PURPOSE
Jonathan Burrows & Matteo Fargion:
concept & performance
in opdracht van de Biënnale van Venetië
coproductie: Kaaitheater (Brussel),
PACT Zollverein (Essen), Sadler’s Wells
(Londen) & BIT Teatergarasjen Bergen
met de steun van the National Lottery
via Arts Council England
Burrows & Fargion zijn in-house artists in
the Nightingale (Brighton)

nl

Het werk van choreograaf Jonathan Burrows en componist Matteo
Fargion situeert zich op de grens tussen dans, muziek en performance
art. Het is niet alleen leuk om zien, maar stemt tegelijk tot nadenken.
De voorbije twaalf jaar creëerden de twee artiesten een succesvolle reeks
duetten waarin ze de geslotenheid van klassieke muziek mixen met de
open en vaak anarchistische benadering van een performance. The Cow
Piece is een ongebreidelde viering van de logica. Twee tafels dienen als
decor voor twaalf plastieken koeien, die dansen, zingen, praten, denken,
slapen en sterven. Deze voorstelling betoverde en verbijsterde pers en
publiek in binnen- en buitenland. Body Not Fit For Purpose is hun
eerste openlijk politieke werk. Uitgangspunt is de onmogelijkheid om
via dans iets van enig echt belang uit te drukken. De voorstelling werd
gemaakt in opdracht van de Biënnale van Venetië 2014.

fr

L’œuvre de Burrows et Fargion se situe au carrefour de la danse, de
la musique et de la performance. Ces douze dernières années, les deux
artistes ont créé une série réussie de duos dans lesquels ils mélangent
l’impénétrabilité de la musique classique à l’approche franche et
souvent anarchiste d’une performance. À l’occasion de December
Dance 16, ils monteront sur scène avec un double programme composé
de The Cow Piece et Body Not Fit For Purpose.
en

The work of Burrows and Fargion is situated somewhere between
dance, music and performance art. Over the past twelve years, these two
artists have created a successful series of duets, which mix the formality
of classical music with an open and often anarchic approach to
performance and audience. During December Dance 16, they perform
The Cow Piece and Body Not Fit For Purpose as a double bill.

‘Op de duur gaat het een beetje dansen in
je hoofd. Dat is prachtig.’
— De Morgen

© Ben Parks

‘Met elk gelezen blaadje dat op de grond dwarrelt,
dwarrelen je eigen gedachten ook een stukje
vrijer, meegaand in de speelse flow die Burrows en
Fargion creëren.’
— De Volkskrant
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wo / mer / wed

07.12.2016

Entity
Company
Wayne McGregor

CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 33 28 22 17
Combireeks December Dance
Wayne McGregor: concept & regie
Wayne McGregor (in samenwerking
met de dansers): choreografie
Joby Talbot & Jon Hopkins:
originele muziek
Patrick Burnier: scenografie &
kostuumontwerp
Lucy Carter: lichtontwerp
Ravi Deepres: video & foto’s
productie: Company Wayne McGregor
coproductie: Het Muziektheater
(Amsterdam), Sadler’s Wells (Londen),
Biennale de la Danse (Lyon), DanceEast
(Ipswich), Swindon Dance / Bath
University ICIA / Wyvern (HST)
(Swindon/Bath) & Trinity Laban
Conservatoire of Music and Dance
(Londen)
met de steun van The Linbury Biennial
Prize for Stage Design, The Estate of Sir

nl

Wayne McGregors prijswinnende voorstelling Entity wist publiek
warm te maken in uitverkochte shows over de hele wereld. Entity is
een onthutsende mengeling van lichamen, belichting, technologie en
film op een pompende soundscape van componisten Jon Hopkins en
Joby Talbot. Vol technische hoogstandjes, compromisloos en energiek:
McGregors werk kleurt buiten de lijntjes. Wayne McGregor is een van
de meest inventieve choreografen van zijn generatie. Hij staat vooral
bekend om zijn baanbrekende dwarsverbanden tussen dans, film, (live-)
muziek, beeldende kunst, technologie en wetenschap. Typisch voor zijn
werk is de opvallende kracht en rauwe emotionaliteit van zijn klassiek
getrainde hyperkinetische dansers. Minstens even opmerkelijk zijn de
uitzonderlijke visuele en auditieve effecten in zijn voorstellingen.

fr

Entity, le spectacle primé de Wayne McGregor a su conquérir le
public dans des spectacles à guichets fermés dans le monde entier.
Entity est un mélange ahurissant de corps, de lumières, de technologie et
de cinéma sur un paysage sonore rythmé des compositeurs Jon Hopkins et
Joby Talbot. Foisonnant de tours de force techniques, sans compromis et
énergique : l’œuvre de McGregor ne rentre pas dans le rang.

en

Wayne McGregor’s award-winning Entity has thrilled audiences
at sell-out shows around the world. Performed against a pounding
soundscape by composer Jon Hopkins and Joby Talbot, Entity is a
staggering blend of bodies, lights, technology and film. Technically
astonishing, emotionally uncompromising and hard-hitting, McGregor’s
work defies categorisation.

John Drummond, The Quercus Trust,
Calouste Gulbenkian Foundation UK,
University of California San Diego & PRS
for Music Foundation for new music

‘A great sexy beast of a piece.’
— Sunday Times

© Ravi Deepres
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do / jeu / thu

08.12.2016

Echoes & I Imagine
Aakash Odedra

STADSSCHOUWBURG x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 15 12 9
Combireeks December Dance
ECHOES
Aditi Mangaldas: choreografie
Aakash Odedra: dans
Shubha Mudgal & Aneesh Pradhan:
muziek
Fabiana Piccioli: lichtontwerp
Sander Loonen: techniek
I IMAGINE
Aakash Odedra: choreografie & dans
Sabrina Mahfouz: tekst
Fabiana Piccioli: lichtontwerp
Sander Loonen: geluidsontwerp
Nicki Well: muziek
David Poznanter: maskers
coproductie: Curve Leicester,
DanceXchange (Birmingham), La
Comète (Chalôns-en-Champagne)
met de steun van the National Lottery
via Arts Council England

nl

De in Londen gevestigde Aakash Odedra is dankzij zijn veelzijdige
danstalent en schitterende présence een van de meest beloftevolle
jonge dansers van de Britse dansscene. In Rising creëerden bekende
choreografen zoals Akram Khan, Russell Maliphant en Sidi Larbi
Cherkaoui al een solo voor hem. Deze productie was een van de
opvallendste dansvoorstellingen bij Cultuurcentrum Brugge in 20132014. Odedra is met zijn Indiase roots een spilfiguur in de bruisende
Indiase dansscene. Zijn choreografieën variëren van grootschalige
klassieke avonden over hedendaagse dans tot opera. Echoes is een
dynamische dansvoorstelling over onze relatie met onze voorouders.
Kathak-icoon Aditi Mangaldas – bekend om haar nieuwe en originele
invalshoeken – stond in voor de choreografie. In I Imagine combineert
Odedra – samen met spoken word performer Sabrina Mahfouz –
choreografie met een humoristisch verhaal over reizen en migratie.

fr

Établi à Londres, Aakash Odedra est un des jeunes danseurs les
plus prometteurs de la scène de danse britannique. Echoes donne à
voir le dynamisme de la danse indienne dans une chorégraphie de
l’icône du kathak, Aditi Mangaldas. Dans I Imagine, Odedra associe sa
chorégraphie à un récit humoristique sur le voyage et la migration.

en

London-based Aakash Odedra is one of the most promising young
dancers on the British dance scene. Echoes is a high-octane Kathak
dance experience, choreographed by Kathak icon Aditi Mangaldas.
In I Imagine Odedra combines choreography with a humorous story
about travel and migration. Wunderkind Jon Hopkins created its
pounding soundscape.

BELGISCHE PREMIÈRE

© Sean Goldthorpe

‘70 minutes of solo dance and not for one second
you want to take your eyes off him.’
— Dancing Times in the UK
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vr / ven / fri

09.12.2016

YAMA
Scottish Dance Theatre
& Damien Jalet

MAGDALENAZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 15
Combireeks December Dance
Damien Jalet: choreografie
Scottish Dance Theatre: dans
Meytal Blanaru: assistentie
Emilios Arapoglou:
assistentie choreografie
Winter Family
(Rosenthal/Klaine): muziek
Jim Hodges: scenografie
Emma Jones: lichtontwerp
Jean-Paul Lespagnard: kostuums
Léa Capisano: assistentie kostuums
Gabriele Miracle: additional rhythms
Naomi Murray: repetitor
met dank aan Jim Hodges studio,
Karthika Nair, costumières Susan
Doyle en Jill Skulina, Set – B Scenic
Construction in Edinburgh, Leila Kalbassi
& The Bali Purnati Center For The Arts
BELGISCHE PREMIÈRE

nl

In een indrukwekkende scenografie van beeldend kunstenaar Jim
Hodges en op donkere onheilspellende muziek van Family Winter
verkent YAMA mythologische verhalen over bergen. De Belgische
Damien Jalet tekende voor de hypnotiserende choreografie en liet zich
inspireren door de heidense en animistische rituelen in de bergen van
Tohoku, Japan. Jalet maakte al producties met onder meer Akram
Khan, Sidi Larbi Cherkaoui (met wie hij de Laurence Olivier Award
in 2011 won voor Babel) en met Marina Abramovic (een Bolérointerpretatie voor het Ballet van de Opéra de Paris). Scottish Dance
Theatre is Schotlands bekendste hedendaagse-dansgezelschap onder
de artistieke leiding van Fleur Darkin. Het gezelschap maakt keer op
keer gedurfde creaties en geeft geregeld opdrachten aan internationaal
gerenommeerde choreografen zoals Jo Strømgren, Anton Lachky en
Victor Quijada. Dankzij een toegewijd team van uitstekende dansers
leidt dit steeds weer tot gewaagde producties.

fr

Dans une impressionnante scénographie du plasticien Jim Hodges et
sur une musique sombre et sinistre de la Winter Family, YAMA explore
les récits mythologiques relatifs aux montagnes. Le Belge Damien Jalet
signe une chorégraphie hypnotique inspirée par les rituels païens et
animistes des montagnes de Tohoku, au Japon.

en

In an impressive set designed by visual artist Jim Hodges and to
dark, haunting music by Winter Family, YAMA explores mythological
tales about mountains. Belgian Damien Jalet created the hypnotic
choreography, inspired by pagan and animistic rituals in the mountains
of Tohoku, Japan.

© Brian Hartley

‘A perplexing choreography and an accompanying
astonishing score.’
— Edinburgh Festival Mag
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za / sam / sat

10.12.2016

barbarians
Hofesh Shechter

CONCERTZAAL x 20.00
19.15 Inleiding door Gloria Carlier
€ 33 28 22 17
Combireeks December Dance
Hofesh Shechter: choreografie & muziek
Chien-Ming Chang,
Frédéric Despierre, Yeji Kim,
Kim Kohlmann, Erion Kruja,
Merel Lammers, Attila Ronai,
Diogo Sousa: dans
Lawrie McLennan: medewerker licht
productie: Hofesh Shechter Company
coproductie: Sadler’s Wells (Londen),
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,
Théâtre de la Ville (Parijs), Berliner
Festspiele – Foreign Affairs, Maison de
la Danse Lyon, Festival d’Avignon,
HOME Manchester, Festspielhaus
St. Pölten (inclusief residentie), Hessisches
Staatsballett & Staatstheater Darmstadt /
Wiesbaden (inclusief residentie)
deel I: the barbarians in love

nl

In 2009 verblufte choreograaf en componist Hofesh Shechter het
Brugse publiek met zijn tweeluik Uprising en In your rooms. Speciaal
voor December Dance keert hij nu terug met zijn nieuwste trilogie.
The barbarians in love bijt de spits af en onthult meteen op een
elegante en intieme manier Shechters typische choreografische stijl.
Trillend van emotie bewegen zes witgeklede dansers als één figuur op
de tonen van een eclectische barok-score. Shechter toont nog maar
eens de veelzijdigheid en individuele talenten van zijn dansers in wat
volgt: een vreugdevolle explosie van trance-achtige dubstep grooves in
tHE bAD en een aangrijpend duet, Two completely different angles of
the same fucking thing. Shechter werkte in Tel Aviv bij Batsheva Dance
Company en verhuisde daarna naar Londen. In korte tijd groeide hij
uit tot publiekslieveling van de Britse danspodia.   

fr

Le chorégraphe et compositeur Hofesh Shechter revient à Bruges
avec sa toute nouvelle trilogie. the barbarians in love montre six
danseurs sur une éclectique partition baroque. tHE bAD est une joyeuse
explosion de grooves dubstep, et Two completely different angles of
the same fucking thing, un duo saisissant.

en

Choreographer and composer Hofesh Shechter returns to Bruges
with his latest trilogy. the barbarians in love features six dancers
moving to an eclectic baroque score, tHE bAD is a joyous explosion
of dubstep grooves, and Two completely different angles of the same
fucking thing is a poignant duet.

deel II: tHE bAD
deel III: Two completely different angles
of the same fucking thing
BELGISCHE PREMIÈRE

‘A fascinating, volatile evening,
as cerebral as it is crazy.’
— The Telegraph

Aansluitend

© Simona Boccedi

December Dance–slotfeest
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zo / dim / sun

11.12.2016

Chotto Desh /
Het kleine
thuisland
Akram Khan
Company

STADSSCHOUWBURG x 15.00 & 17.00
deels Nederlands en
deels Engels gesproken
€ 12 9 / € 6 voor -26 j.
Combireeks December Dance
Akram Khan: artistieke regie &
originele choreografie
Sue Buckmaster (Theatre-Rites):
regie & adaptatie
Jocelyn Pook: muziek
Guy Hoare: lichtontwerp
Karthika Naïr & Akram Khan: verhalen
Grandmother's tale komt uit het boek
The Honey Hunter
Karthika Nair, Akram Khan: script
Dennis Alamanos of
Nicolas Ricchini: dans
Tim Yip: originele visuals
Yeast Culture: originele visuele animatie
Jose Agudo: assistentie
Kimie Nakano: originele kostuums
productie: AKCT - Claire Cunningham
coproductie: MOKO Dance, Akram
Khan Company (Londen), Sadler’s Wells
(Londen), DanceEast (Ipswich), Théâtre
de la Ville (Parijs), Mercat de les Flors
(Barcelona), Biennale de la danse de

nl

Akram Khan opende in 2011 als curator de vijfde editie van
December Dance met DESH, een coproductie van het Concertgebouw.
‘Magisch, verbluffend, meesterlijk, indrukwekkend, fascinerend …’
DESH werd overladen met superlatieven en viel internationaal in
de prijzen. Akram Khan en Sue Buckmaster maakten intussen een
meesterlijke adaptatie voor families en kinderen: Chotto Desh / Het
kleine thuisland. Chotto Desh verbeeldt in een magische mix van dans,
woord en visuals het verhaal van de dromen van een kind dat dat
opgroeit in Engeland in een gezin met Bengaalse roots. Maar wat als hij
echt naar zijn vader geluisterd had? Het scènebeeld is van de Chinese
ontwerper Tim Yip, die een Oscar won voor zijn scenografie in de film
Crouching Tiger, Hidden Dragon. Jocelyn Pook, componiste van onder
meer de soundtrack van Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, arrangeerde
de muziek. Chotto Desh is een knappe ode aan de menselijke
verbeeldingskracht.

fr

Akram Khan et Sue Buckmaster ont réalisé une adaptation
magistrale pour familles et enfants du spectacle internationalement
acclamé DESH (une coproduction du Concertgebouw). Chotto Desh
figure, dans un mélange magique de danse, paroles et images,
les rêves d’un enfant qui grandit en Angleterre dans une famille
d'origine bengalaise.
en

For families and children, Akram Khan and Sue Buckmaster
have created a wonderful adaptation of the internationally acclaimed
performance DESH (a Concertgebouw coproduction). In a magical
mix of dance, word and visuals, Chotto Desh tells the compelling tale
of the dreams of a child growing up in England, within a family with
Bangladeshi roots.

Lyon 2016 & Stratford Circus Arts Centre
(Londen)
FAMILIEVOORSTELLING
Voor kinderen vanaf 7 jaar
di / mar / tue 29.11.2016

x

19.00

Studio 1 / € 10 (geen korting)

‘Its heart-warming story of our connections to
the past, to family and, most important, the need
to find your own path, will captivate an audience
of any age.’
— The Stage

WORKSHOP DANS DOOR
AKRAM KHAN COMPANY (zie p. 30)

EXTRA
VOORSTELLING

© Richard Haughton

OM 17.00 UUR
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Context
di / mar / tue

29.11.2016
STUDIO 1
19.00
€ 10 (geen korting)

© Jean Louis Fernandez

WORKSHOP DANS DOOR AKRAM KHAN COMPANY
nl

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers de kans om twee
uur lang te werken met enkele ervaren dansers van de Akram Khan
Company – Christine Joy Ritter en Ching-Ying Chien – die in Until
the Lions aan de zijde van Akram Khan dansen. De deelnemers leren
een aantal technieken aan van Akram Khans hoogsteigen dansstijl, die
zowel door de hedendaagse dans als de Kathak beïnvloed werd en ze
oefenen een aantal bewegingen uit Khans jongste voorstelling Until the
Lions. Voor geoefende dansers met minimum twee jaar danservaring.
Durant cet atelier, les participants auront la possibilité de travailler
durant deux heures avec des danseurs expérimentés de l’Akram Khan
Company – Christine Joy Ritter et Ching-Ying Chien – qui dansent aux
côtés d’Akram Khan dans Until the Lions. Les participants apprendront
plusieurs techniques du style dansé particulier d’Akram Khan, influencé
autant par la danse contemporaine que par le kathak, et étudieront
plusieurs mouvements du dernier spectacle de Khan, Until the Lions.
Pour des danseurs expérimentés pratiquant la danse depuis au
moins deux ans.
This workshop will enable participants to work with senior dancers
from Akram Khan Company, Christine Joy Ritter and Ching-Ying
Chien, who perform alongside Akram Khan in Until the Lions. The
workshop will explore some of the techniques used to develop Akram
Khan’s distinct contemporary dance style drawing upon principles of
Kathak, as well as specific movements from his latest performance Until
the Lions. Participants need a minimum of two years dance experience.
p. 31: twee extra foto’s: zaten ook in de wetransfer. Die van Jerome
Jacobs hoort bij de tento Contemporary British …. De andere
(van Until the Lions) hoort bij de fototentoonstelling December Dance

04.12.2016
STUDIO 1
11.00
€ 10 (geen korting)

23.11.2016 —
zo / dim / sun

08.01.2017
CONCERTGEBOUW
wo-za vanaf 11.00
op dagen met een voorstelling
open een uur voor aanvang
gratis

FOTOTENTOONSTELLING DECEMBER DANCE 16
nl

Tijdens December Dance 16 is er in het Concertgebouwcafé een
selectie productiefoto’s te zien, waaronder foto’s van Until the Lions van
Akram Khan, een coproductie van het Concertgebouw.

fr

Pendant December Dance 16, on pourra voir au Concertgebouwcafé
une sélection de photos de production, parmi lesquelles des photos de
Until the Lions d’Akram Khan, une coproduction du Concertgebouw.

en

During December Dance 16, a selection of production photos will be
displayed in the Concertgebouwcafé, including photos of Akram Khan’s
Until the Lions, a Concertgebouw coproduction.

fr

en

zo / dim / sun

wo / mer / wed

© Jean Louis Fernandez

za / sam / sat

03.12.2016 —

CONTEMPORARY BRITISH PERFORMANCE,
VIDEO & PHOTOGRAPHY

zo / dim / sun

15.01.2017
DE BOND
(Buiten Smedenvest 1, 8000 Brugge)
dagelijks van 13.00 tot 18.00
gratis, gesloten op dinsdag

nl

In het kader van December Dance 16 zet de Britse curator en art
consultant Jerome Jacobs een groepstentoonstelling op met werk van
de recentste Britse videokunstenaars, filmmakers en fotografen. Een
bloemlezing van de hedendaagse Britse performance art.

fr

Dans le cadre de December Dance 16, le commissaire d’exposition et
consultant en art britannique Jerome Jacobs organise une exposition de
groupe sur des œuvres récentes de vidéastes, cinéastes et photographes
britanniques. Un florilège de l’art de la performance britannique
contemporaine.

en

Within the framework of December Dance 16, British curator
and art consultant Jerome Jacobs is holding a group exhibition of
works by the latest generation of British video artists, filmmakers and
photographers. An overview of contemporary British performance art.

WORKSHOP DANS DOOR MICHAEL CLARK COMPANY
nl

Enkele dansers van de Michael Clark Company geven in een twee uur
durende workshop een basisopleiding met de elementen die zo typisch
zijn voor het gezelschap. Ervaring in hedendaagse dans hoeft niet.

fr

Au cours d’un atelier de deux heures, des danseurs de la Michael
Clark Company donneront une formation de base aux éléments si
caractéristiques de la compagnie. Une expérience en danse contemporaine
n’est pas exigée.

en

During a two-hour workshop, dancers from the Michael Clark
Company offer basic training in the elements that are so typical of this
company. Experience in contemporary dance is not required.

© Jake Walters
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za / sam / sat

WORKSHOPS VORMINGPLUS

26.11.2016 —

di / tue / mar

06.12.2016

za / sam / sat

PROEVEN VAN HEDENDAAGSE DANS

KAMERMUZIEKZAAL & FORUM 6

10.12.2016

(O.L.V. SIRI CLINCKSPOOR, VOOR BEGINNERS)

10.00-17.00

VORMINGPLUS REGIO BRUGGE

za 26.11, 03.12 & 10.12.2016 telkens van 10.00 tot 13.00 uur / € 70

info & inschrijvingen via

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

Spiegelzaal KTA, Rijselstraat 7, Sint-Michiels

www.kunsten.be

Ervaren danseres Siri Clinckspoor neemt u mee voor een stevige duik in
de wereld van de hedendaagse dans! Drie sessies lang experimenteert u
met de basiselementen van dans (tijd, ruimte, dynamiek en vorm) via
kleine bewegingsverkenningen en improvisatie-oefeningen.

Afspraakpunt: op de Burg, voor het stadhuis, Brugge.
De wandeling eindigt in het Begijnhof.

Tijdens deze wandeling gaan we op zoek naar sporen van Engeland en van
beroemde Engelse personages in Brugge. Sporen van bijvoorbeeld Winston
Churchill of van Willem de Veroveraar die zijn fel begeerde Mathilde en
toekomstige echtgenote op een wel bijzonder hardhandige wijze hier in
Brugge kwam bezoeken.

en

‘Work internationally’ is a recurring mantra in arts sector policy
documents and subsidy files. But what is the true value and significance
of working internationally in a time of withdrawing governments,
dwindling coproduction contributions, city marketing, Brexit, the
refugee crisis, the brain drain, global warming, outsourcing, offshoring
and tax shelters? Reframing the International is a day brimming with
inspiring and stimulating perspectives and practices, with keynotes,
panels and an Open Stage.

DE BRITSE WORSTELING MET EUROPA (O.L.V. SANDY SNOECK)
di 06.12.2016 van 20.00 tot 22.00 uur / € 8
Sint-Pieterskerklaan 5, Sint-Pieters Brugge

do / jeu / thu

01.12.2016
KAMERMUZIEKZAAL
MET ENGELSE THEE EN SANDWICHES (O.L.V. MARTINE KOUWENHOVEN)
do 08.12.2016 van 19.30 tot 22.00 uur / € 20
Sint-Pieterskerklaan 5, Sint-Pieters Brugge

De Victorianen intrigeren omdat ze zoveel tegenstellingen belichamen.
Victoriaans staat voor preutsheid. Maar diezelfde Victorianen liepen ook
de deuren van talrijke bordelen plat. De vrouw zat gevangen in haar korset
en vele lagen onderrokken, maar tegelijkertijd vocht ze voor het eerst voor
haar rechten. U duikt de Victoriaanse tijd binnen via de literatuur van Jane
Austen, de Brönte-zusjes en Charles Dickens. Met de Britse Prerafaëlieten
komt ook de kunst uit die tijd aan bod.

Internationaal werken is een terugkerend mantra in beleidsteksten
en subsidiedossiers over de kunsten. Maar wat is de wérkelijke waarde
en betekenis van internationaal werken, in tijden van terugtrekkende
overheden, slinkende coproductiebijdragen, city marketing, Brexit,
vluchtelingencrisis, brain drain, global warming, outsourcing, offshoring en tax shelters? Re-framing the International is een dag vol
inspirerende en prikkelende perspectieven en praktijken, met keynotes,
panels en een heus Free Podium.
Travailler à l’international est un mantra récurrent dans les textes
politiques et les dossiers de demande de subsides pour le secteur
artistique. Mais quelles sont la valeur et la signification réelles du
travail international en ces temps de démission des gouvernements,
de réduction des contributions aux coproductions, de city marketing,
de Brexit, de crise des réfugiés, de fuite des cerveaux, de réchauffement
de la planète, d’externalisation, de délocalisation et de niches
fiscales ? La journée Re-framing the International offrira de multiples
perspectives et pratiques exaltantes et stimulantes, avec des axes
centraux, des tables rondes et une vraie scène libre.

vr 02.12.2016 van 14.30 tot 16.30 uur / € 7

OP DE THEE BIJ VICTORIA, OVER AUSTEN, BRÖNTE EN DICKENS –

nl

fr

ENGELSE SPOREN IN BRUGGE – WANDELING (O.L.V. JAN CASIER)

Kom alles te weten over de moeilijke relatie tussen het Verenigd Koninkrijk
en de Europese Unie. Waarom staat het VK zo afkerig tegenover de EU?
Wie waren de grote spelers bij de Brexit-kwestie? We overlopen de impact
van het referendum: zijn er winnaars of zijn er alleen maar verliezers?

REFRAMING THE INTERNATIONAL

vanaf 10 minuten na de voorstelling

BOEKPRESENTATIE IMAGINATIVE BODIES
nl

Na de voorstelling Until the Lions stelt dansdramaturg Guy Cools
zijn jongste boek Imaginative Bodies: Dialogues in Performance Practices
voor, dat met steun van het Concertgebouw tot stand kwam. Het werk
bevat een serie diepte-interviews over ‘het lichaam’ met onder meer
dansers, choreografen, componisten en dramaturgen.

fr

Après la représentation Until the Lions, le dramaturge danse Guy
Cools présentera son dernier livre, Imaginative Bodies: Dialogues in
Performance Practices, qui a vu le jour avec le soutien du Concertgebouw.
L’ouvrage renferme une série d’entretiens détaillés sur le « corps » avec
des danseurs, chorégraphes, compositeurs et dramaturges.

en

After the dance performance Until the Lions, dance dramaturge Guy
Cools presents his latest book Imaginative Bodies: Dialogues in Performance
Practices, which was realised with the support of the Concertgebouw.
The book contains a series of in-depth interviews about ‘the body’,
with dancers, choreographers, composers, playwrights and others.

HEDENDAAGSE DANS
IN BRUGGE
SEIZOEN 2016-2017

DO 29.09.16 De blinde dichter / Jan Lauwers & Needcompany
VR

14.10.16 POPCORN / fABULEUS & Randi De Vlieghe / Moldavië*

Concertgebouw
Magdalenazaal

VR 14.10.16 Hieronymus Bosch: The Garden of Earthly Delights /Stadsschouwburg
		
Compagnie Marie Chouinard*
DI

25.10.16 Rain / Documentaire over het repetitieproces 

Cinema Lumière

WO 26.10.16 Drugs kept me alive / Jan Fabre / Troubleyn*

Magdalenazaal

DO 03.11.16 Rain (live) / Anne Teresa De Keersmaeker & Rosas	
WO 09.11.16 Anima Ardens / Cie THOR / Thierry Smits*	
ZA

19.11.16 Nativos / Ayelen Parolin*

ZO

20.11.16 Ghost Notes / Ictus Ensemble & Maud Le Pladec 

DO 26.01.17 Prototype / Marc Vanrunxt 

Concertgebouw
Stadsschouwburg
Concertgebouw

28.01.17 Rats / fABULEUS & kwaad bloed (Ugo Dehaes)*

Magdalenazaal

WO 01.02.17 Motion Picture / Lucy Guerin Inc*

Magdalenazaal

VR

10.02.17 nicht schlafen / les ballets C de la B / Alain Platel

Concertgebouw

ZA

11.02.17 nicht schlafen / les ballets C de la B / Alain Platel 

Concertgebouw

VR

17.02.17 ad noctum / Christian Rizzo*

Magdalenazaal

DI

07.03.17 We’re pretty fuckin’ far from okay / Lisbeth Gruwez / Voetvolk*

Magdalenazaal

WO 15.03.17 Rites / José Navas / Compagnie Flak*
DI

Stadsschouwburg

28.03.17 UNTIL OUR HEARTS STOP / Meg Stuart / Damaged Goods & Münchner Kammerspiele Concertgebouw

DI

04.04.17 MEETING / Antony Hamilton & Alisdair MacIndoe*

Magdalenazaal

DI

11.04.17 Moeder / Peeping Tom*

Magdalenazaal

ZA

29.04.17 Horses / kabinet k & HET PALEIS* 

ZA

29.04.17 Requiem / Shahrazad / Ballet Vlaanderen / Sidi Larbi Cherkaoui & Jonah Bokaer

Stadsschouwburg
Concertgebouw

ZO

30.04.17 Requiem / Shahrazad / Ballet Vlaanderen / Sidi Larbi Cherkaoui & Jonah Bokaer

Concertgebouw

VR

05.05.17 Mockumentary of a contemporary Saviour / Ultima Vez / Wim Vandekeybus*

DO 11.05.17 Double Bill: Ode to the Attempt & They Might Be Giants /
		
Jan Martens / Steven Michel*

Stadsschouwburg
Magdalenazaal

VR

19.05.17 Budapest Festival Orchestra & Krisztian Gergye / Bartók. De houten prins

ZA

20.05.17 Budapest Festival Orchestra & Krisztian Gergye / Bartók. De wonderbaarlijke mandarijn Concertzaal

Concertzaal

WO 24.05.17 Un sacre du printemps / Daniel Linehan / Hiatus

Concertgebouw

DI

Concertgebouw

06.06.17 Primitive / Claire Croizé / Action Scénique

WO 07.06.17 Primitive / Claire Croizé / Action Scénique

Concertgebouw

VR

Concertgebouw

09.06.17 Feu / Etienne Guilloteau / Action Scénique & Zwerm

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

© Gabriele Zucca

Magdalenazaal
Stadsschouwburg

DO 19.01.17 Goldberg Variations – ternary patterns for insomnia / 
		
Andersson Dance & Scottish Ensemble
ZA

Concertgebouw

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

In&Uit Brugge
't Zand 34
www.ticketsbrugge.be

Alain Platel / les ballets C de la B (BE)
Jefta van Dinther / Cullberg Ballet (NL/SE)
Rachid Ouramdane (FR)
Salva Sanchis (ES)
Arkadi Zaides (IL)
Ian Kaler & Philipp Gehmacher (AU)
Nacera Belaza (DZ)
Jan Martens (BE)
Teresa Silva & Elizabete Francisca (PT)
Kornél Mundruczó / Proton Theatre (HU)
Radouan Mriziga (MA/BE)
Rabih Mroué (LB)
Theatre NO99 (EE)
Superamas (FR/AT)
Pablo Larraín (CL)
…

Look inside «tanz»

Tenir le temps
Rachid Ouramdane

info / tickets: www.nextfestival.eu

—

photo

© Patrick Imbert
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27-28 jan

Dance !

anne teresa De KeersMaeKer
8-10 feB.

alain Platel
17-19 nov.

olivier DUBois
6-7 Dec.

4 voorstellingen vanaf 42€

Ballet De l’oPera De lyon

25-27 aPr.

chaignaUD-Bengolea
8-9 jUne

www.oPera-lille.fr

«tanz» is a monthly magazine covering ballet, contemporary dance
and the performing arts. It offers a signature mix of reviews
of premieres, portraits of personalities, and the latest developments in
dance education along with international listings.
«tanz» is published in German while some articles are
available in English as well.
The magazine is available in print by subscription. We also publish
each month’s full issue in an app for tablets and smartphones, available for
download through the App Store or Google Play.

www.der-theaterverlag.de

Tickets & info

Programmering Samme Raeymaekers — Eindredactie Lotte De Coene —
Coverbeeld Until the Lions © Richard Haughton — Vormgeving Studio Jurgen Maelfeyt —
V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge
5

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 20-26, 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.

Abonnement
& kortingen

Abonnement
& réductions

Selection
season ticket
& discounts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Senioren vanaf 60 jaar en groepen
vanaf 15 personen ontvangen 15%
korting op de ticketprijs.
Met een Brugge City Card geniet
u 30% korting op uw tickets voor
December Dance. Combineer een
voorstelling van December Dance
met een verblijf in Brugge, zodat
u de tijd hebt om deze prachtige
cultuurstad te ontdekken. De prijs
van uw verblijf is afhankelijk van uw
hotelkeuze.
www.bruggecitycard.be
– www.brugge.be/toerisme
Combireeks December Dance en kortingen
zijn persoonlijk en niet cumuleerbaar.

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

With a Bruges City Card you enjoy
30% discount on your tickets for
December Dance. Combine a
December Dance performance with
a stay in Bruges and discover this
beautiful City of Culture. The cost
of your stay depends on your choice
of hotel.
www.bruggecitycard.be
– www.brugge.be/toerisme
December Dance Series and discounts are
personal and cannot be combined with other
discounts.

1

Concertgebouw (Concertzaal, Kamermuziekzaal & Studio 1)
Concertgebouwcafé
In&Uit Brugge
’t Zand 34, 8000 Brugge

2

MAZ - Magdalenazaal
Magdalenastraat 27, 8200 Brugge

3

Stadsschouwburg
Bespreekbureau Cultuurcentrum Brugge
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

4

Biekorf
Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge

5

De Werf
Werfstraat 108, 8000 Brugge

6

De Groenplaats
Groenestraat 19, 8000 Brugge

7

De Bond
Buiten Smedenvest 1,
8000 Brugge

5

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

3
4

7
1

2

tue

thu

fri

sat

sat

sat

sun

sun

sun

tue

wed

thu

fri

sat

sun

29.11.16 / 19.00 / Studio 1 (CONCERTGEBOUW)
WORKSHOP DANCE / AKRAM KHAN COMPANY
01.12.16 / 20.00 / Concertzaal (CONCERTGEBOUW)
UNTIL THE LIONS / Akram Khan Company
02.12.16 / 20.00 / Stadsschouwburg
CONCEAL | REVEAL / Russell Maliphant Company
03.12.16 / 15.00 / Biekorf
DOUGLAS / Robbie Synge
03.12.16 / 17.00 / De Groenplaats
MAZING / Vera Tussing
03.12.16 / 20.00 / Concertzaal (CONCERTGEBOUW)
NEW WORK 2016 / Michael Clark Company
04.12.16 / 11.00 / Studio 1 (CONCERTGEBOUW)
WORKSHOP DANCE / Michael Clark Company
04.12.16 / 15.00 / De Werf
PARADISE LOST (LIES UNOPENED BESIDE ME) / Lost Dog / Ben Duke
04.12.16 / 20.00 / Magdalenazaal
IDIOT-SYNCRASY / Igor & Moreno
06.12.16 / 20.00 / Magdalenazaal
THE COW PIECE / BODY NOT FIT FOR PURPOSE / Jonathan Burrows & Matteo Fargion
07.12.16 / 20.00 / Concertzaal (CONCERTGEBOUW)
ENTITY / Company Wayne McGregor
08.12.16 / 20.00 / Stadsschouwburg
ECHOES & I IMAGINE / Aakash Odedra
09.12.16 / 20.00 / Magdalenazaal
YAMA / Scottish Dance Theatre & Damien Jalet
10.12.16 / 20.00 / Concertzaal (CONCERTGEBOUW)
BARBARIANS / Hofesh Shechter
11.12.16 / 15.00 & 17.00 / Stadsschouwburg
CHOTTO DESH / HET KLEINE THUISLAND / Akram Khan Company (familievoorstelling)

TICKETS, INFO & TRAILERS
WWW.DECEMBERDANCE.BE
+32 70 22 33 02
+32 50 44 30 60
In&Uit Brugge, 't Zand 34, Brugge
#decemberdance

