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21:30 
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cLUb
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TAKT DOmmELhOF WIL IN LImbUrg EEN STImULErEND EN DUUr-
zAAm ArTISTIEK KLImAAT crEërEN WAArIN jONgE, TALENTVOLLE 
KUNSTENAArS UIT zEEr VErSchILLENDE SEcTOrEN (ThEATEr, 
DANS, mUzIEK, FILm,…) zIch KUNNEN ONTWIKKELEN. hET hELE 
jAAr DOOr KOmEN ArTIESTEN WErKEN IN DOmmELhOF Om hUN 
NIEUWE prODUcTIE VOOr TE bErEIDEN EN AF TE WErKEN. DE  
rESULTATEN VAN DIT WErKprOcES WOrDEN rEgELmATIg  
gETOOND Op ONzE TAKT#FESTIVALS.  

TAKT#9 Op DONDErDAg 20 EN VrIjDAg 21 SEpTEmbEr 2012 bIEDT 
EEN mIx VAN NIEUWE VOOrSTELLINgEN, WAArVAN ééN AVANT-
prEmIèrE EN Dé TOppEr UIT cIrcUIT-x VAN 2011-2012, TWEE TrY-
OUTS/TOONmOmENTEN EN TWEE cONcEpTprESENTATIES.

19:00 
DANSSTUDIO

NIET WIET 
WEL NEL (6+)
tmg LAp & hOgE FrONTEN
cONcEpTprESENTATIE

NIET WIET WEL NEL probeert de liefde te 
vatten in eenvoudige taal. De speelsters 
denken het te kunnen uitleggen aan kin-
deren van zes, maar daarin raken ze hope-
loos verloren. 
De belgische première is op 6 oktober 2012 
in cultuurcentrum hasselt. Tijdens TAKT#9 
laten ze u echter - letterlijk en figuurlijk - 
een voorproefje zien.  

NIET WIET WEL NEL is geïnspireerd op het 
gelijknamige kinderleesboek van joke van 
Leeuwen (Uitgeverij zwijsen b.V., Tilburg). 
het boek werd in 1993 bekroond met een 
zilveren griffel.

Lieke benders van hoge Fronten en Inge 
Liefsoens van tmg LAp werkten al eerder 
succesvol samen. zij waren eerder te zien 
op TAKT met de voorstelling heimzee.
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19:30 
SchOUWbUrg

FICTION IN 
ACTION 
NADA gAmbIEr
TOONmOmENT

 

met FIcTION IN AcTION verkent Nada gam-
bier de grens tussen abstractie en narratie en 
gaat op zoek naar bewegingsmateriaal dat een 
verhalend potentieel in zich draagt zonder dat 
het gereduceerd wordt tot een verhaal of line-
aire communicatie. Vanuit een noodzaak om de 
dingen rondom ons te begrijpen, hebben we de 
neiging om ervaringen te rationaliseren en on-
derschatten we soms de kracht van de intuitie. 
FIcTION IN AcTION is een poging om het ‘niet 
weten’ te aanvaarden. het niet spectaculaire 
en het absurde, kwaliteiten die vaak aanwezig 
zijn in het werk van Nada, worden deze keer 

aangevuld met een zeer fysieke aanwezigheid 
van de performers: Norberto Llopis Segarra en 
Nada gambier zelf.

COpNCEpT EN ChOrEOgrAFIE NADA gAmbIEr
pErFOrmANCE NADA gAmbIEr & NOrbErTO LLOpIS 
SEgArrA
gELuId chrISTOphE ALbErTIjN
LIChTONTWErp mArc DEWIT
ArTIsTIEk AdvIEs ETIENNE gUILLOTEAU & cLAIrE crOIzé
prOduCTIE mANAgEmENT KArOLIEN DErWAEL/KLEIN 
VErzET VzW & DrOp prODUcTION
prOduCTIE AcTION ScéNIqUE
CO-prOduCTIE TAKT DOmmELhOF, WOrKSpAcEbrUSSELS, 
KUNSTENcAmpUS  DESINgEL, KUNSTENcENTrUm bUDA
IN sAmENWErkINg mET pIANOFAbrIEK, Wp zImmEr, 
c-mINE mET dE sTEuN vAN STrOOm (prOV. LImbUrg), 
VLAAmSE gEmEENSchAp

21:30
zWArTE DOOS

sTILL 
sTANdINg YOu 
pIETEr AmpE &
gUILhErmE gArrIDO

pieter Ampe en guilherme garrido ontmoe-
ten elkaar in de zomer van 2006. Onder de 
indruk van guilhermes kleurrijke verschij-
ning, besluit pieter zelf ook kleurrijker te 
worden. 
hun ontmoeting inspireert hen om samen te 
werken, maar de weg blijkt moeilijker dan 
gedacht. Na een aantal epische gevechten 

besluiten ze van nul te beginnen, als de 
nieuwe Adam en Eva... van de rock’n roll… 
Een verbluffend complexloze performance!

ChOrEOgrAphY & pErFOrmANCE PIETER AMPE & 
GUILHERME GARRIDO
drAmATurgY RITA NATÁLIO 
prOduCEd BY CAMPO
CO-prOduCEd BY STUK, LEUVEN (B) & BUDA, KORTRIJK (B)
ARTISTIC RESIDENCY ESPAÇO ALKANTARA

20:15
ATrIUm

dAgBrEEk 
INTO IcI 
TOONmOmENT

Ochtend. Middag. Avond. Nacht. 
Dagbreek. Ochtend. 

Twee dansers, gescheiden door een muur van 
glas, op zoek naar het schakelmoment dat 
ritme bepaalt. Een immer bestaand gegeven 
dat zich oneindig met de mens verbindt. Wij al-
len kiezen te zien of niet te zien. Te herkennen, 
erkennen of negeren.

Samen met soundscaper roeland Luyten en 
lichtontwerper michael janssens, verkennen 
we de manieren waarop ritme in banen kan 
worden geleid. 

CONCEpT/ChOrEOgrAFIE YENTL DE WErDT & jUDITh 
cLIjSTErS
muzIEk rOELAND LUYTEN
LIChTONTWErp mIchAEL jANSSENS
vOrmgEvINg mET DANK AAN jAN WINKELS 

DAGBREEKFICTION IN ACTION

© gIANNINA OTTIKEr



21
09
2012
VRIJDAG

19:00 
DANSSTUDIO  

Er zAL IEmANd 
kOmEN
ILmEr rOzENDAAL
cONcEpTprESENTATIE

Een man en een vrouw zoeken de eenzaam-
heid op om samen alleen te kunnen zijn. 
Eenmaal in hun pas gekochte huis op een 
afgelegen plek aan zee, blijkt ‘samen alleen’ 
moeilijker dan gedacht en begint een gevecht 
tegen de angst voor verandering, de angst 
voor de ander die zal komen.

In de liefde lijkt het wel alsof we de tijd 
op stop willen zetten en dit ogenblik, dit 
mooie moment waarop we elkaar in de 
ogen kijken en elkaar lief hebben, een 
eeuwigheid zouden willen laten duren. 
het ideaal van de liefde als een eeuwig- 
durend, niet veranderbaar moment, een stil-
stand, een foto.

maar waar zoek je beschutting als de tijd ver-
der tikt en de wind blijft waaien?

Ilmer rozendaal heeft een grote fascinatie 
voor het werk van de Noorse schrijver jon 
Fosse, wiens stukken de afgelopen decennia 
een grote opmars hebben gemaakt in Europa 
en daarbuiten.
Ilmer studeerde af aan de regie-opleiding 
aan de toneelacademie maastricht met de 
voorstelling medea, waarmee ze de Ton Lutz 
regie-prijs won.

TEksT jON FOSSE
rEgIE ILmEr rOzENDAAL
spEL AAFKE bUrINgh EN rEINIEr bULDEr
muzIEk FrANK WIENK déCOr SOFIE DOELAND
drAmATurgIE hUbErTUS mAYr

ER ZAL IEMAND KOMEN



mUzIEK DANS

21:30 
ATrIUm

CLuB 
FLAmINgO
LA gUArDIA FLAmENcA

het succesvol gents dansgezelschap is in-
ternationaal bekend door haar straattheater-
producties, waarin flamenco wordt verweven 
met theater en fanfare. het repertoire bestaat 
uit zuiders getinte producties, doorspekt met 
dans, zang, zapateado en castañuelas, palmas 
en jaleo. Typerend in de voorstellingen is de 
absurd-humoristische ondertoon.   
cLUb FLAmINgO is hun nieuwe voorstelling 
en ondanks de naam doet denken, dansen ze 
deze keer níet in een roze kleedje op één poot. 
Integendeel, verwacht je aan ‘flamenco puro’: 
intense dansen, cante jondo, opzwepende rit-

mes en bedwelmende gitaarklanken, maar 
ook aan cabaret: Spaanse copla’s en jazzy 
zangnummers vervuld van de nodige Spaanse 
dramatiek. Een flamencovoorstelling met een 
hoek af…

Con la sensacional actuación de La Juana,
La Gitana, La Bata, La Gloria, La Lucia, El Turco, 
El Gavi y El Tito Paz

vAN EN mET SAmINA cArrEmANS-rUIz, 
LAUrA NEYSKENS, cLArISSA WEDDINg-jENNES, 
ELISE DE VLIEghEr, LISbETh mAES, EmrE KUzUOgLU, 
ANTONIO pAz EN FrANçOIS TAILLEFEr
CONCEpT EN rEgIE LISbETh mAES

ThEATEr

20:15 
SchOUWbUrg

EvEN
cArOLINE D’hAESE 
& LEENA KEIzEr
AVANT-prEmIèrE
 

(meervoud van Eve zelfs levelled, 
zelfde niveau, vlak, schuldvereffenend
kortstondig moment, niet oneven)

magdala, (2010/2011) was de eerste dansvoor-
stelling die choreografen Leena Keizer en ca-
roline D’haese samen maakten. EVEN vertrekt 
vanuit straffe beelden uit het creatieproces 
van deze voorstelling ‘magdala‘. het gegeven 
tijd/verandering staat centraal. beelden wor-
den in tijd en intensiteit gemanipuleerd. Tijd 
wordt gedefinieerd vanuit de gehanteerde de-
finitie van de werkelijkheid, ook wel in de kijk- 
positie. De kijkpositie die de makers innemen 

is intuïtief, laat elke variant in zijn eigenwaarde, 
selecteert en zoomt in. met de voorstelling 
wordt niet beoogd ‘een’ publiek te benaderen, 
maar elke kijker individueel te raken.

CONCEpT EN ChOrEOgrAFIE cArOLINE D’hAESE EN 
LEENA KEIzEr
pErFOrmANCE cArOLINE D’hAESE, LEENA KEIzEr 
EN EVA KAmALA rODENbUrg
muzIEk ED bENNETT LIChTONTWErp gLEN D’hAENENS
TEChNIEk gLEN D’hAENENS EN ANNE STrAETmANS
sCENOgrAFIsCh AdvIEs WANNES gOETSchALcKx
ChOrEOgrAFIsCh AdvIEs mArc VANrUNxT
kOsTuums FIEN cLAErhOUT
zAkELIjkE LEIdINg mAArTEN NAESSENS
prOmO EN vErkOOp rED OrANgE prODUcTIONS
mET dE sTEuN vAN DE prOVINcIE OOST-VLAANDErEN, TAKT, 
cc DE SpIL, cULTUUrcENTrUm hASSELT, Wp zImmEr, 
DANScENTrUm jETTE, ThEATEr mELKWEg EN zz/D2

EVEN CLUB FLAMINGO

© DOUWE SmIT
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