
Tussen de twee avondvoorstellingen brengt 
een groep leerlingen uit het DKO muziek on-
verwachte klankinterventies in de bar van 
Dommelhof. Wees voorbereid op een verras-
sende KlanKguerrilla waarbij de omge-
ving letterlijk tot klinken gebracht wordt met 
microfoons, transducers, pianosnaren, ef-
fecten, enz.
Klankguerrilla is een initiatief van Musica, 
impulscentrum voor Muziek, in samenwer-
king met de Klas experimentele Muziek van 
Oud-Heverlee.

Hugo Claus schreef zijn debuut De Metsiers
toen hij 19 jaar was; een onwaarschijnlijke 
prestatie waarmee hij zijn reputatie van lite-
rair wonderkind vestigde. fABULeUs maakt 
dit seizoen een theaterbewerking van deze 
indringende roman vol filmische scènes die 
telkens vanuit een ander personage belicht 
worden. Op scène staan zes actrices, alle-
maal even jong als Claus bij zijn debuut. De 
Metsiers is de derde jongerenproductie 
van Carl von Winckelmann bij fABULeUs, na 
zijn debuut KAsiMir en KArOLine en het 

ijzersterke OtHeLLO dat vorig jaar nog uit-
gebreid op tournee was.
Ontmoet de clan Metsiers, een familie die 
tot aan haar knieën in de Vlaamse klei staat. 
Ze hebben niemand anders buiten elkaar en 
zijn daar trots op: wij tegen de wereld en de 
wereld tegen ons. Dikke muren houden de 
vreemde buiten en de geheimen binnen. Ge-
dachten worden ingeslikt nog voor ze wor-
den uitgesproken. in dat beklemmende nest 
groeien een broer en een zus te dicht naar 
elkaar.

tOUCH Me gunt ons een inkijk in een droom-
achtig universum van een herkenbaar, maar 
anoniem wezen. Het lijkt in het reine met zich-
zelf, maar komt er toch steeds opnieuw mee in 
conflict. in een bizarre reeks tableaus schiet 
het heen en weer tussen beladen traagheid en 
rustgevende uitbarstingen van energie. De vele 
facetten van “intimiteit” vormen de leidraad; de 
tederheid, de hardheid, de kwetsbaarheid, de 
eenzaamheid, maar ook de schoonheid en de 
troost ervan. Wat doet intimiteit met jezelf, met je 
lichaam, met je zelfbeeld? 

tOUCH Me schetst die zoektocht in een keten van 
metamorfoses. Of het zoeken(de) zelf als essentie, 
in het grensgebied waar je danst met je schaduw, 
en waar naakt of gemaskerd zijn naadloos in el-
kaar overvloeit. in een handomdraai switcht het 
van sfeer, beeld, tijd en ruimte. een taboeloos spel 
met vorm en inhoud dat aanstekelijk werkt en te-
gelijk met verstomming slaat. Zo toont tOUCH Me 
ook de achterkant der dingen, en flirt het meester-
lijk met de grenzen van illusie en desillusie.
 
sabine Molenaar is een performer met een sterke 
présence en een zelden geziene lenigheid. in 2013 
maakte ze met haar nieuwe eigen gezelschap 
‘sandman’ de solo that’s it waar ze de eerste prijs 
won in Bilbao ACt festival en de tAZ/elle-prijs 
voor strafste Vrouwelijk talent op theater Aan 
Zee in Oostende. Haar associatieve verbeeldings-
wereld slaat meteen aan bij de toeschouwer, die 
zich moeiteloos overlevert aan een bizarre reeks 
bewegingen en transformaties. Ze tart je verbeel-
ding, niet met pure dans, maar ook niet met nar-
rativiteit, al te makkelijke typering of psychologi-
sering; het is veeleer haar fysieke en emotionele 
concentratie die de leidraad vormt in een maal-
stroom van beklijvende beeldende scènes.
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zaterdag
20:15
ZWArte DOOs

DE METSIERS
fABULeUs

zaterdag
22:00
sCHOUWBUrG

TOUCH ME
sABine MOLenAAr

TEkST nAAr HUGO CLAUs 
BEwERkIng En REgIE 
CArL VOn WinCKeLMAnn
SpEl FLOOr VAn BOxeM, 
JADe MintJens, JOHAnnA LOMAn, 
JUDitH enGeLen, LAUrA ACHten 
en nOA BrOMLey 
DRaMaTURgIE Peter AntHOnissen 
VORMgEVIng tiMMe AFsCHriFt 
kOSTUUMS AnnA seniOW 
pRODUCTIE fABULeUs 
COpRODUCTIE tAKt DOMMeLHOF

zaterdag
21:30
FOyer/AtriUM

klankgUERIlla
MUsiCA / iMPULsCentrUM VOOr 
MUZieK
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#17

in 2014 was kunstenaar Kevin trappeniers in 
residentie in Dommelhof om te werken aan 
de dansvoorstelling seLFeD, die in première 
ging bij Plesni teater Ljubljana (slovenië). na 
dit choreografiedebuut, dat bestond uit een 
binnen- en buitengedeelte op maat van de 
locatie in slovenië, herwerkte trappeniers 
de binnenvoorstelling nu tot fysiek theater. in 
DrAG CHAin / PUsH CHAin onderzoekt hij 
methoden om het lichaam aan te passen aan 
mentale en psychische barrières en hoe deze 
obstakels te bedwingen. De voorstelling in-
corporeert zowel de filosofie als de technie-
ken van Parkour in theater en hedendaagse 
dans. spel en dans ontrafelen de notie van 
de energie van het eigen ik en van zelfopof-
fering. Het Zelf als hulpmiddel en werktuig 
voor introspectie en reflectie, voor vernieling 
en opbouw van het lichaam en van de geest. 
Parallel daaraan reflecteert de voorstelling 
over de positionering van de mens tegenover 
individuele en sociale machtsstructuren. 
Zoals altijd spelen licht, geluid en geur een 
belangrijke rol in trappeniers’ werk: de zin-
tuiglijkheid versterkt inhoud en vorm.

Uit de pers over SElfED:
‘De solo SelFeD, in een concept, choreografie 
en visueel concept van Kevin Trappeniers en een 
uitgesproken volwassen uitvoering van Dachmar 
Dachauer, schitterde als een lang verwachte parel 
van dit seizoen. (...) SelFeD overstijgt de 
persoonlijke dissectie van de eigen 
keuzemogelijkheden en het onmogelijke, zoals 
aangereikt in de gangbare parkourfilosofie. (...)’ 
pTl ljUBljana, In paRaDa plESa, 06/2014

COnCEpT & REgIE KeVin trAPPeniers 
DanS & SpEl DAGMAr DACHAUer 
MUzIEk & gElUIDSOnTwERp KrenG 
lICHTOnTwERp LAUrenCe HALLOy 
DRaMaTURgIE & MEnTOR AnDreJA KOPAč 
COaCHIng & SpREIDIngSaDVIES VinCent COMPAny 
pRODUCEnT ŽiVA BreCeLJ 
pRODUCTIE PLesni teAter LJUBLJAnA (si) 
COpRODUCTIE tAKt DOMMeLHOF (Be) 
MET Dank aan VinCent VAn Den BOssCHe, 
BLAZe UrBAn ACADeMy (Be), 
ŠOLsKi Center LJUBLJAnA (si)

gEzElSCHap sAnDMAn VZW 
COnCEpT En REgIE sABine MOLenAAr 
pERfORMER sABine MOLenAAr 
MUzIEk MALiK DJOUDi & JULien LePreUx 
lICHTOnTwERp FiLiP tiMMerMAn 
SCEnOgRafIE AMBer VAnDenHOeCK & FiLiP tiMMerMAn 
DRaMaTURgIE LenA MeCKLer 
pRODUCTIE sAnDMAn VZW 
UITVOEREnDE pRODUCEnT KOsMOnAUt PrODUCtiOn
CO-pRODUCTIE WOrKsPACeBrUsseLs, FestiVAL CeMent/
VLAAMs CULtUUrHUis De BrAKKe GrOnD, ACt FestiVAL 
BiLBAO, tAKt DOMMeLHOF, DAnsBrABAnt 
MET DE STEUn Van De VLAAMse GeMeensCHAP en CAMPO

tOUCH Mede MetSIerSdrag CHaIN / PUSH CaIN

© terri FLOriDO© Wies & & CLArA HerMAns© PtL LJUBLJAnA



tAKt Dommelhof is eind 2014 uitgegroeid tot een vaste waarde 
in het Vlaamse theaterproductielandschap. in 2014 werden in 
totaal 350 residentiedagen 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 verschillende sectoren (theater, dans, muziek, film, 
performance) zich kunnen ontwikkelen. 

Het programma van tAKt#17 is gespreid over twee avonden.  
U kan komen genieten van enkele staaltjes van jonge dans,  
vernieuwende performance en jeugdig teksttheater. Albert 
Quesada, Bara sigfusdottir en sabine Molenaar zijn drie jonge 
dansers die in de lift zitten en ieder een spraakmakende dans- 
voorstelling hebben gemaakt. Kevin trappeniers debuteert 
met zijn performance DrAG CHAin / PUsH CHAin. fABULeUs  
maakte een tekstvoorstelling op basis van de debuutroman 
van Hugo Claus: De Metsiers. Zes jonge dames heten u van 
harte welkom. Musica, impulscentrum voor Muziek, zal het 
publiek op zaterdag verrassen met enkele interventies die het 
resultaat zijn van een Masterclass.

vrIjdag

20
03
2015

19:30
AtriUM
sLOW
sPOrts
KiDs

20:45 
ZWArte DOOs
tHe LOVer

22:00 
sCHOUWBUrG
DrAG 
CHAin / PUsH
CHAin

zaterdag

21
03
2015

20:15
ZWArte DOOs
De Metsiers

21:30
FOyer/AtriUM
KLAnK-
GUeriLLA

22:00
sCHOUWBUrG
tOUCH Me

tHe LOVer is een poëtische performance 
over de complexe verhouding tussen mens 
en natuur. in een beroofd en verlaten land-
schap doolt een eenzaam persoon. Haar 
kwetsbare lichaam wordt gedreven door 
een overlevingsinstinct en nieuwsgierigheid 
naar de transformerende omgeving. tHe 
LOVer is een reflectie op onze westerse be-
schaving, waarin een schijnbaar autonoom 
functionerende en artificiële economie onze 
levensstandaard bepaalt en waarin de kloof 
tussen mens en natuur steeds groter wordt.

tHe LOVer is de eerste samenwerking 
tussen de iJslandse choreografe Bára sig-
fúsdóttir en noémi Goudal, beeldend kun-
stenares uit Frankrijk. Bára sigfúsdóttir 
(°1984 reykjavik) woont en werkt in Brus-

sel. Zij studeerde hedendaagse dans aan 
de iJslandse academie voor de Kunsten, 
aan de “Hogeschool voor Kunsten” in Am-
sterdam en in P.A.r.t.s. Brussel. na haar 
debuutsolo On the other side of a sand dune 
(2012) maakt Bára opnieuw een solo waarin 
ze haar choreografische signatuur toont. 

in tHe LOVer komt het dansende lichaam 
van Bára sigfúsdóttir samen met de foto-
grafie en installatie van noémie Goudal. 
een ontmoeting tussen de geheel eigen 
bewegingstaal van sigfúsdóttir en het werk 
van Goudal, dat illusie, scenografie en foto- 
grafie vermengt tot surreële poëtische 
landschappen. tHe LOVer wordt een open 
dialoog tussen de danser, de scenografie en 
de toeschouwer.

COnCEpT En CHOREOgRafIE BárA 
siGFúsDóttir
pERfORManCE BárA siGFúsDóttir 
COnCEpT & fOTOgRafIE nOéMie GOUDAL 
SCEnOgRafIE nOéMie GOUDAL & 88888 
SOUnDSCapE BOrKO 
lICHTOnTwERp Kris VAn OUDenHOVe
DRaMaTURgIE sArA VAnDerieCK 
TECHnIEk AKiM HAssAni PrODUCtie 
CUrtAin CALL PrODUCtiOns 
COpRODUCTIE WOrKsPACe BrUsseLs, 
tAKt DOMMeLHOF, VOOrUit (in tHe 
FrAMe OF tHe eUrOPeAn netWOrK DnA) 
CO-fUnDED BY tHe CreAtiVe eUrOPe 
PrOGrAM OF tHe eUrOPeAn UniOn. 
MET DE STEUn Van WPZiMMer, DAnsens 
HUs stOCKHOLM, De WArAnDe, De WerF, 
CAMPO en BOrA BOrA AArHUs. 
MET DE fInanCIElE STEUn Van De 
VLAAMse GeMeensCHAP, De VLAAMse 
GeMeensCHAPsCOMMissie en De 
FrAnse AMBAssADe in BeLGië (serViCe 
De COOPérAtiOn et D’ACtiOn CULtU-
reLLe (sCAC)

Hoe een sprinter opgekruld als een veer in de 
startblokken zit. Hoe een bokser op het laatste 
nippertje een vuist ontwijkt. Hoe een zwemmer 
schijnbaar moeiteloos door het water glijdt. 
Maar ook: hoe een golf van opwinding door een 
voetbalstadion trekt.
Al jaren is de spaanse danser Albert Quesada 
gefascineerd door de overeenkomsten tus-
sen sport en dans: de volharding, de techni-
sche krachttoeren, de fysieke uitputting en 
de schoonheid van de beweging. tegelijk is hij 
heel erg bezig met de manier waarop tV, radio, 
krant en andere media aan sportverslaggeving 
doen. in sLOW sPOrts KiDs gaan dans en 
sport zo naadloos in elkaar over, dat je zin krijgt 
om te supporteren voor de dansers.
Quesada over de link tussen dans en sport: 
Of we nu naar sport kijken of naar dans, we zijn 

gefascineerd door een bewegend lichaam. De 
schoonheid van iemands inspanning om iets te 
bereiken, het spel, het gevecht, de competitie, het 
belang van timing. We kijken graag naar mensen 
in gevaar. Zelfs in dans zit een zekere wedijver: je 
weet hoe een bepaalde beweging moet uitgevoerd 
worden en streeft naar perfectie.

vrIjdag
19:30
AtriUM

SlOw SpORTS 
kIDS
fABULeUs / ALBert QUesADA

COnCEpT ALBert QUesADA 
CREaTIE En DanS KiM Ceysens/MireiA De QUerOL, ViCtOr 
PéreZ ArMerO/MArCUs BALDeMAr, FeDeriCA POreLLO, 
ALBert QUesADA, ZOLtán VAKULyA VOiCe-OFF KiM Ceysens, 
Js rAFAeLi, KAtie ViCKers, MArCUs BALDeMAr
gElUIDSOnTwERp CHristiAn FrAnCOis 
lICHT– En VIDEO-OnTwERp JAn VAn GiJseL 
kOSTUUMS ALBert QUesADA, VerA tUssinG, sOFie DUrneZ 
DRaMaTURgIE Peter AntHOnissen 
pRODUCTIE fABULeUs COpRODUCTIE KrOKUsFestiVAL P2 - 
CULtUUrCentrUM HAsseLt en tHeAter AAn Het VriJtHOF 
i.K.V. interLiMBUrGse sUBsiDies, CHArLerOi DAnses 
MET DE STEUn Van De VLAAMse OVerHeiD, eL GrAner 
(BArCeLOnA)

TAKT
DOMMELHOF

vrIjdag
20:45
ZWArte DOOs 

THE lOVER
BárA siGFúsDóttir
AVAnt-PreMière

tHe LOver

© nOéMie GOUDAL

ORganISaTIE
PrOVinCiAAL
DOMein DOMMeLHOF
tOeKOMstLAAn 5
3910 neerPeLt

TICkETS
5,00 eUrO / AVOnD

gRaTIS 
VOOr tAKtMAten en 
JOnGeren/stUDenten (-25)

RESERVEREn
+32 (0)11 80 50 02 
dommelhof@limburg.be

BlOg
DOMMeLHOF.Be

SLOW SPOrtS KIdS

© LUC DePreitere

(Met LOGOVerMeLDnG BOVen-
AAn reCHts) 


