
In TragIc by accIdenT gaan choreo-
graaf  rob Fordeyn en videast darcey ben-
nett op zoek naar het tragisch lichaam. Tra-
giek als een accidenteel, toevallig gegeven 
dat ruimte schept voor transformatie en ver-
nieuwing. Het opbouwen van een nieuw beeld 
door het aanvaarden van het verval. als klas-
siek geschoolde danser verwerkt rob For-
deyn een duet uit het Zwanenmeer tot een 
solo waar hij het mannelijke en het vrouwe-
lijk verbindt. dit wordt verweven met andere 
tragische stemmen uit klassieke werken: 
de onmogelijke moeder-dochter relatie uit 
de elektra van Sophocles en de al even on-
mogelijke moeder-zoon verhouding uit de 
film ‘de Verdoemden’ van Luchino Visconti 
(1969). Fordeyn gaat in zijn bewegingsmate-
riaal aan de slag met een kantelscène uit die 
film, waarin hij bewegingen herkent die haast 
identiek zijn aan bewegingsmateriaal uit het 
Zwanenmeer. 
Op die klassieke setting laten Fordeyn en 
bennett het nachtelijk register van de tech-
nocultuur los. Techno wordt in de eerste 
plaats gezien als een no-time zone, een he-
dendaagse vorm van sjamanisme waar men-
sen fysiek verbonden zijn in een haast uto-
pisch, collectief individualisme. de tragiek 
hiervan schuilt in het onvermijdelijke einde 
van hun gezamenlijke kortsluiting.   

TragIc by accIdenT gaat in premiere op 
16 januari 2015, in de Monty Kultuurfaktorij 
(antwerpen), en zal muzikaal worden bijge-
staan door daniel Van Verre. Jan Maertens 
staat in voor het lichtontwerp.

Op 21 januari 2015 zal de voorstelling reaL, 
SO reaL van Marc Vanrunxt in première gaan 
in het concertgebouw brugge. Uitgangspunt 
van dit project is de compositie Three Voices 
van Morton Feldman, met drie stemmen waar-
van één live gezongen is, en de andere twee op 
band zijn ingezongen. Hij schreef Three Voices 
in 1982 voor de zangeres Joan La barbara, 
als hommage aan en ter nagedachtenis van 
de schilder Philip guston en de dichter Frank 
O’Hara. Iets meer dan dertig jaar later laat 
zangeres els Mondelaers haar stem in drie-
voud klinken: zoals Joan La barbara zal ook 
zij zowel de live partituur zingen, als de twee 
klankbanden inzingen. Zij zal de twee tapes 
beetje bij beetje instuderen en inzingen; een-
maal op scène zal ze meer dan vijftig minuten 
lang zingen, en terwijl ze die derde partituur 
zingt, zal ze zich verhouden tot de eerdere op-
names van haar eigen stem die op dat moment 
uit boxen weerklinken. Voor de opname op de 
tapes wordt er samengewerkt met champ-
daction. danseres Marie de corte gaat in 
dialoog met deze driestemmige installatie en 
biedt als dansend lichaam krachtig weerwerk 
aan de monumentaliteit van Three Voices. 

Hoe leef je in het nu in een wereld met een zapfunctie 
die je elke seconde probeert af te leiden?

Hoe blijf je gewoon jezelf als alles om je heen 
schreeuwt dat het nog beter, sneller en mooier 
kan? een acteur, een danseres en veertien vir-
tuele personages gaan op zoek naar de nood-
uitgang. Met de hulp van een keur aan spin-
doctors, psychiaters, journalisten en filosofen 
pogen Tom Struyf  en nelle Hens te ontrafelen 
wat er  gebeurt  in  decoulissen van de ratrace. 
Wie heeft de touwtjes in handen? anOTHer 
greaT year FOr FISHIng is een voorstelling  
over de kracht van verhalen en beelden, mas-
sacommunicatie en indoctrinatie, en over de 
(on)mogelijkheid om een normaal leven te lei-
den in een omgeving die sneller evolueert en 
meer van ons vraagt dan ooit tevoren. na de 
Tatiana Aarons Experience en Vergeetstuk zet the-
atermaker Tom Struyf met anOTHer greaT 

year FOr FISHIng een nieuwe stap in zijn on-
derzoek naar de menselijke geest en zijn com-
plexe verhouding tot waarheid en leugen. nelle 
Hens (°1985) studeerde als danseres af aan het 
HId, Hoger Instituut voor dans/artesis (2008) 
en Sead, Salzburg experimental academy of 
dance (2011). Sindsdien werkt ze onder andere 
samen met Trishwa brown (documenta XII) 
en davis Freeman. daarnaast creëert ze eigen 
voorstellingen en performances. dit seizoen is ze 
te zien in  The dog days are over van JanMartens 
en De Macht der Theaterlijke Dwaasheden van Trou-
bleyn/Jan Fabre.

Islands is voor dans wat kortverhalen zijn voor lite-
ratuur of “songs” voor muziek. Het publiek krijgt de 
mogelijkheid getuige te zijn van het openplooien van 
dans en choreografie zonder een analytische blik 
als noodzakelijk doel. Islands bestaat uit een col-
lectie van kleine voorstellingen. elk van de voorstel-
lingen - zowel solo’s, duetten en trio’s - heeft een 
korte en precies afgelijnde tijdsduur van minimum 
vier tot maximum twaalf minuten. elk stuk staat op 
zich, heeft zijn eigen identiteit. Samen vormen de 
verschillende Islands een divers maar afgetekend 
bewegings- en choreografisch landschap. Islands 
komt voort uit de choreografische uitdaging om 
korte dansen te creëren die autonoom zijn in hun 
dramaturgie. 
Tijdens TaKT in dommelhof presenteert Salva 
Sanchis één Island:  ISLandS #5 “the running pie-
ce”, een trio. de volledige reeks wordt in het najaar 
van 2015 bij elkaar gebracht in een compilatievoor-
stelling als avondvullend programma. 
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vrijdag
20:30
ScHOUWbUrg

REAL, SO REAL
Marc VanrUnXT

zatErdag
20:15
ZWarTe dOOS

ANOTHER GREAT
YEAR FOR FISHING
TOM STrUyF & neLLe HenS

zatErdag
19:45 - 21:45 - 22:45 (8’)
aTrIUM

ISLANDS #5
SaLVa SancHIS

CHOREOGRAFIE Marc VanrUnXT DANS MarIe de cOrTe 
SOpRAAN eLS MOndeLaerS 
muzIEk THree VOIceS Van MOrTOn FeLdMan 
SCENOGRAFIE KOenraad dedObbeLeer 
STYLING kOSTuumS Marc VanrUnXT 
OpNAmE EN mONTAGE SIMOn Van der beKen & THOMaS MOOre 
ADvIES MarIe-anne ScHOTTe 
LICHT & TECHNIEk STeF aLLeWeIreLdT 
GELuID SIMOn Van der beKen 
pRODuCTIE KUnST/WerK cOPrOdUcTIe cHaMPdacTIOn, 
cOncerTgebOUW brUgge, TaKT dOMMeLHOF

CHOREOGRAFIE vAN EN mET TOM STrUyF 
(cOncePT, TeKST en SPeL) & neLLe HenS (danS) 
DRAmATuRGIE WILLeM de MaeSeneer 
CAmERA, mONTAGE & TECHNIEk geerT de VLeeSScHaUWer
EEN pRODuCTIE Van MarS VZW In cOPrOdUcTIe MeT 
deTHeaTerMaKer, VLaaMS cULTUUrHUIS de braKKe grOnd 
& debUren, TaKT dOMMeLHOF en 
c-MIne cULTUUrcenTrUM genK 
IN SAmENwERkING mET Kc MOnTy

CHOREOGRAFIE SaLVa SancHIS pRODuCTIE KUnST/WerK
DANS STanISLaV dObaK, SaLVa SancHIS, PeTer SaVeL 
muzIEk “FOLd4,WraP5” bU aUTecHre 
COpRODuCTIE STUK, ccnr LyOn, TaKT dOMMeLHOF
INFO WWW.KUnST-WerK.be

In THe WOrKSHOP, worden lichamen op 
de meest vreemde manieren ‘gebruikt’ 
en ‘getest’. Lichamen worden ingezet als 
werktuigen: dansers worden rondgeduwd 
als grasmachines of bediend als hefbomen. 
Fysieke interacties in beklijvende en hilari-
sche groepsbeelden bieden een nieuwe kijk 
op begrippen als ‘samenhorigheid’ en ‘indi-
vidualiteit’. 

zatErdag
22:00
ScHOUWbUrg

THE wORkSHOp
TUUr MarInUS

CHOREOGRAFIE TUUr MarInUS 
mET EN DOOR MOHaMed bOUJara, MarISa cabaL, 
FLUP MarInUS, POL Van den brOeK, IneZ VerHILLe 
DRAmATuRGIE MarnIX rUMMenS 
pRODuCTIE STUK KUnSTencenTrUM 
COpRODuCTIE STUK KUnSTencenTrUM, 
KULeUVen, KU(n)ST LeUVen
mET DE STEuN Van TaKT dOMMeLHOF/TaKT 
(PrOV. LIMbUrg), MOnTy (anTWerPen), 
WPZIMMer (anTWerPen)

vrijdag 
21:30
ZWarTe dOOS

TRAGIC BY
ACCIDENT
rOb FOrdeyn

CHOREOGRAFIE EN DANS  rOb FOrdeyn VIdeaST 
darcey benneTT SOUnd danIeL Van Verre 
LICHTONTwERp Jan MaerTenS ©
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#16

aNOtHEr grEat
YEar FOr FiSHiNg

iSLaNdS#5

tragiC 
BY aCCidENt

rEaL, SO rEaL

© cLara HerManS© KUnST-WerK

© darcey benneTT

© KUnST/WerK

uit de pers: 
‘Een intrigerende 
en bij momenten zelfs 
grappige ode aan 
vertraging, verstilling en 
klein geluk dat groots 
aanvoelt.’ 
ELS vAN STEENBERGHE, 
kNACk

iNLEidiNg
Om 19:30



TaKT dommelhof is eind 2014 uitgegroeid tot een vaste waarde 
in het Vlaamse theaterproductielandschap. In 2014 werden in  
totaal 350 residentie-dagen met jonge artiesten georganiseerd 
en die resulteerden in een 30-tal nieuwe creaties waarvan TaKT 
er 15 aan het publiek toonde tijdens drie TaKT#festivals (eind 
januari, eind maart en eind september 2014). TaKT dommelhof 
wil in  Limburg een stimulerend en duurzaam artistiek klimaat 
creëren waarin jonge, talentvolle kunstenaars uit zeer verschil-
lende sectoren (theater, dans, muziek, film, performance) zich 
kunnen ontwikkelen. 

In het programma van TaKT#16 zitten zowel dans- als tekst- 
theatervoorstellingen. de eerste avond is voorbehouden voor 
twee try-outs. Zowel els roobroeck en Han Stubbe (adULT 
WOrLd) als evelien Van bauwel (InFInITe JOUrney/In THIS 
TOgeTHer) werkten de laatste weken in dommelhof en laten 
het resultaat voor de eerste keer zien aan ‘het publiek’. Vrijdag-
avond starten we met een tekstlezing van QUIKSand VaLLey, de 
nieuwe theatervoorstelling van nico boon. Hoofdbrok is reaL, 
SO reaL, de bejubelde dansvoorstelling van Marc Vanrunxt en 
we sluiten af met de experimentele dansvoorstelling TragIc by 
accIdenT van rob Fordeyn. Zaterdagavond kan je je driemaal 
laten verrassen door ISLandS van Salva Sanchis. Zeer bijzonder 
en goed onthaald op de Vlaamse podia is de nieuwe voorstelling 
van Tom Struyf en nelle Hens anOTHer greaT year FOr 
FISHIng. Tom Struyf zag u al eerder in dommelhof tijdens 
circuit X. We ronden af met de performance THe WOrKSHOP 
van Tuur Marinus.

dONdErdag

29
01
2015

19:30
aTrIUM
adULT
WOrLd

20:30 
ScHOUWbUrg
InFInITe
JOUrney
/In THIS 
TOgeTHer

vrijdag

30
01
2015

19:30
aTrIUM (danSSTUdIO)
QUIKSand 
VaLLey

20:30
ScHOUWbUrg
reaL,
SO reaL

21:30
ZWarTe dOOS
TragIc by
accIdenT

zatErdag

31
01
2015

19:45
aTrIUM
ISLandS #5

20:15 
ZWarTe dOOS
anOTHer 
greaT year 
FOr FISHIng

21:45 
aTrIUM
ISLandS #5

22:00 
ScHOUWbUrg
THe WOrKSHOP

22:45 
aTrIUM
ISLandS #5

InFInITe JOUrney / In THIS TOgeTHer... 
is opgebouwd uit 3 pijlers: muziek, cho-
reografie en scenografie. de voorstelling 
is een kruisbestuiving van deze drie ele-
menten die een constant transformerend 
organisme vormen! de ontwikkeling van 
een beweging in herhaling wordt gebruikt 
als onderzoeksmateriaal, zowel in de 
muziek, in het beeld alsook in de  dans. 
Verbondenheid en transformatie zijn de 
centrale thema’s die voortgroeien uit deze 
ontwikkeling van de herhaling. alles staat 
in verbinding met elkaar, zo staat de kleur 
van de muziek in verbinding met de kleur 
van de kostuums, die staat wederom in 
verbinding met de kleur van de scenogra-
fie en de bewegingskleur van de choreo-
grafie. 

CONCEpT, CHOREOGRAFIE EN DANS eVeLIne Van baUWeL  
CHOREOGRAFIE EN DANS arTeMIS STaVrIdI
CHOREOGRAFIE EN DANS cecILIa LISa eLIcecHe
mIxED mEDIA arTIeSTen yacIne SebTI en JULIen MaIre  
LICHT EN TECHNIEk arnaUd gernIer 
COmpONIST TOM TIeST kOSTuum eeFJe WIJnIngS 
pRODukTIE cUrTaIn caLL PrOdUcTIOnS 
CO-pRODuCTIE TaKT dOMMeLHOF (PrOV. LIMbUrg) 

Uitgangspunt van deze voorstelling is de gelijk-
namige tekst die david Foster Wallace in 1999 
als kortverhaal schreef en waarvoor cie. cOVar 
de rechten van de nabestaanden (de manisch- 
depressieve Wallace pleegde zelfmoord in 2008) 
verwierf om er een ‘gespeelde’ versie van te  
maken. Wallace is één van die auteurs die 
moeite had om te functioneren in een samen-
leving die een normaliteit predikt waaraan 
het lastig is te voldoen. een samenleving die  
afwijkingen t.o.v. het “normale zelfbeeld” diag-
nosticeert als hysterisch, manisch, obsessief, 
depressief… Wallace probeert met de pen de 
complexe contradicties en paradoxen in de we-
reld en zichzelf bloot te leggen. de ontknoping is 
een onschuldige babbel die leidt tot een drama-
tisch moment, een ommekeer, een besef, een 
berusting… Welkom in adULT WOrLd!

dONdErdag
19:30
aTrIUM

ADuLT wORLD
cIe cOVar/eLS rOObrOecK & 
Han STUbbe en In VITrO
Try-OUT

pERFORmERS eLS rOObrOecK, PeTer SeynaeVe 
muzIEk & ELECTRONICA Han STUbbe, HanneS d’HOIne  
REGIE EN SCENOGRAFIE Jan deKeySer/In VITrO 
TEkST daVId FOSTer WaLLace 
vERTALING IannIS gOerLandT 
COpRODuCTIE SOaP, TaKT dOMMeLHOF 
(PrOVIncIe LIMbUrg) 

TAKT
DOMMELHOF

dONdErdag
20:30
ScHOUWbUrg

INFINITE
JOuRNEY
eVeLIen Van baUWeL
Try-OUT

een zoon keert na een lange periode van af-
wezigheid terug naar het naturistenkamp van 
zijn ouders dat in economisch troebel vaar-
water vertoeft. Hij brengt een overnameplan, 
een verloofde en wat onhandige pogingen tot 
toenadering met zich mee. Wat een heldere 
financiële bespreking had moeten worden 
ontaardt in een nachtmerrie ... QUIKSand 
VaLLey gaat over wat er in een familiebedrijf 
gebeurt als de macht van het geld de tegen-
stellingen tussen gezinsleden alleen nog 
maar vergroot. Het is het relaas van een ge-
neratieconflict tussen een neoliberale zoon 
en een typische jaren ’60-vader, gesitueerd in 
een naturistenkamp. Het is een verhaal over 
thuiskomst en verraad, schaamte en verant-
woordelijkheid, onbedwingbaar egoïsme en 
de noodzakelijke verstarring van principes ... 

een hilarisch en soms loeihard relaas van 
wat wij als mensen allemaal doen om - wan-
neer het water ons aan de lippen staat - ons 
vege lijf te redden.
Schrijver nico boon en regisseur Femke He-
ijens verzamelen voor dit bijtend grappige fa-
milie-epos een schare topacteurs rond zich.  
Zij zijn op datum van eind januari 2015 pas 
twee weken bezig met de voorbereidingen 
van deze voorstelling. Zij presenteren een 
eerste ‘tekstlezing’, samen met de acteurs.

vrijdag
19:30
aTrIUM (danSSTUdIO)

QuIkSAND vALLEY
nIcO bOOn / FeMKe HeIJenS
TeKSTLeZIng

TEkST nIcO bOOn 
SpEL MarK VerSTraeTe (de Vader/VIcTOr), TanIa Van der 
Sanden (de MOeder/Vera), cHarLOTTe VanderMeerScH (de 
ScHOOndOcHTer/cLaIre)
REGIE FeMKe HeIJenS (eISbär*) 
(CO-)REGISSEuR nIcO bOOn

adULt WOrLd iNFiNitE jOUrNEY

QUiKSaNd vaLLEY

© eLS rOObrOecK © eVeLIen Van baUWeL © nIcO bOOn

ORGANISATIE
PrOVIncIaaL
dOMeIn dOMMeLHOF
TOeKOMSTLaan 5
3910 neerPeLT

BLOG
dOMMeLHOF.be

RESERvEREN
+32 (0)11 80 50 02 

TICkETS
5,00 eUrO / aVOnd


