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Met LiefdesverkLaring maken choreografe 
nicole Beutler en toneelschrijfster Magne van 
den Berg een schaduwversie van het ophefma-
kende Publikumsbeschimpfung van Peter Hand-
ke uit 1966, dat de toenmalige theaterwetten van 
tafel veegde. in LiefdesverkLaring wordt het 
publiek niet beschimpt, maar bemind.
LiefdesverkLaring keert Handkes tekst om 
tot een verleidelijke en verwarrende lofzang aan 
het theater en het publiek, uitgesproken, gedanst 
en gebeatboxt door zes jonge spelers en voortge-
stuwd door de onweerstaanbare elektronische 
beats van dJ/componist gary shepherd.
nicole Beutler en Magne van den Berg werken 
sinds 2009 regelmatig samen, o.a. voor 1: sOngs 
(2009) en de jongerenvoorstelling Piece (2011). 
Hun werk valt niet in een vakje te stoppen. is het 
dans? is het theater? een uit de hand gelopen 
popconcert? vast staat dat het telkens zinderen-
de belevenissen zijn.

Uit de pers:
‘Een guitige, pakkende en ontwrichtende ode aan 
het rollenspel dat we allemaal spelen.” 
Els Van stEEnbErghE in KnacK

concEpt & rEgiE nicOLe BeutLer, Magne van den Berg 
tEKst Magne van den Berg, geBaseerd OP PuBLikuMs 
BescHiMPfung van Peter Handke 
pErformErs aLLen assi, Bastien BOdarwé, 
siska BOuwen, Laetitia Janssens, stePHanie Peeters 
en JOnas verMeuLen 
gEbarEn Justa ter Haar 
muziEK gary sHePHerd 
tonEElbEEld tiMMe afscHrift 
Kostuums dOrine van autreve 
rEpEtitor katJa Pire 
dramaturgiE Peter antHOnissen 
productiE faBuLeus (Be) en nBPrOJects (nL) 
coproductiE takt dOMMeLHOf, ku[n]st Leuven vzw in 
Het kader van Het stadsPrOJect ‘vesaLius’.

de Britse jongleurs van gandini Juggling komen 
terug naar ons land! Het gezelschap verbaasde 
een aantal jaren geleden nog iedereen tijdens het 
festival theater op de Markt toen ze met borden 
en appels weergaloos aan de slag gingen in de 
straatvoorstelling smashed.  
in de nieuwe voorstelling staan vier jongleurs 
en even veel klassiek geschoolde balletdansers 
samen op scène. deze stijlvolle en feestelijke 
voorstelling is een unieke opener voor het nieuwe 
theaterseizoen!

Van sean gandini en kati yLä-HOkkaLa en Met kiM 
HuynH, sakari Männistö, kati yLä-HOkkaLa, Owen 
reynOLds (JOngLeurs) JOe BisHOP, erin O’tOOLe, kate 
Byrne en kieran stOneLey (dansers)
coproductiE gandini JuggLing - natiOnaL centre fOr 
circus arts, LigHtHOuse POOLe and La BrècHe PôLe 
natiOnaLe des arts du cirque de Basse – nOrMandie/
cHerBOurg-OcteviLLe 
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faBuLeus en nBPrOJects
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scHOuwBurg

4x4 EphEmEral
architEcturEs 
gandini JuggLing (gB)
BeLgiscHe PreMière
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scHOuwBurg

QuicKsand 
VallEY
Mr.& Mrs. fOx/nicO BOOn 
& feMke HeiJens

THEATERSEIZOEN

 DOMMELHOF

OPENINGSVOORSTELLING 

© anJa BeutLer

© Laetitia Bica

LiefdesverkLaring

nO BOLerO

© MaryaM kaMaL Hedayat

saMe seLfed defined, 28 years Later

© frances BrOOMfieLd

DonDerDAG
20:15
zwarte dOOs

samE sElfEd 
dEfinEd,
28 YEars latEr
JuditH cLiJsters

DonDerDAG
21:45
scHOuwBurg

no bolEro
cHantaL yzerMans

een zoon keert na een lange periode van afwe-
zigheid terug naar het naturistenkamp van zijn 
ouders dat in economisch troebel vaarwater ver-
toeft. Hij brengt een overnameplan, een verloofde 
en wat onhandige pogingen tot toenadering met 
zich mee.  quicksand vaLLey gaat over wat er 
in een familiebedrijf gebeurt als de macht van het 
geld de tegenstellingen tussen gezinsleden al-
leen nog maar vergroot. Het is een verhaal over 
thuiskomst en verraad, schaamte en verantwoor-
delijkheid, onbedwingbaar egoïsme en de nood-
zakelijke verstarring van principes. quicksand 
vaLLey is een slim geschreven, wervelend ge-
speelde tragikomedie die het nudisme haast tot 
een metafoor maakt van de opkroppende mens 
die ogenschijnlijk zo open en transparant is maar 
onder die openlijk getoonde huid een gistende 
poel van herinneringen en twijfels meedraagt.
Mr.& Mrs. fox is een nieuw gezelschap opgericht 
door nico Boon en femke Heijens. quicksand 
vaLLey is hun eerste voorstelling.

tEKst nicO BOOn rEgiE feMke HeiJens 
co-rEgiE nicO BOOn 
spEl tania van der sanden, 
Mark verstraete, tOM van BauweL, 
Marieke diLLes 
lichtontwErp wOuter duPOn 
gEluidsontwErp tOM Pintens 
scEnografiE feMke HeiJens 
stagE yuri van der HOeven 
bEEld frances BrOOMfieLd 
VErKoop vincent van den BOsscHe vOOr 
vincent cOMPany
EEn productiE Van Mr & Mrs fOx 
in coproductiE Met kuLtuurfaktOriJ 
MOnty, cc de sPiL, takt dOMMeLHOf
mEt dE stEun Van de vLaaMse 
geMeenscHaP en Het vLaaMs fOnds
 vOOr de Letteren 
uitVoErEnd producEnt MOnty

wie ben ik? Of de ander? wat betekent het 
concept ‘zelf’? gepersonaliseerd door her-
inneringen, vernieuwen we onszelf steeds 
opnieuw en opnieuw. net als onze cellen.  
Judith clijsters overschouwt haar eigen 
leven. krijgt ze een duidelijk beeld of “are we 
all just happening?”(alan watts).

Judith clijsters (1986) is een jonge choreo-
grafe en danseres, opgeleid in Leeds (nscd) 
die na een korte carrière in groot-Brittannië 
(o.a. Phoenix dance theatre) terug naar Bel-
gië kwam en aansluiting vond bij de vlaamse, 
hedendaagse dans. in 2012 maakte ze samen 
met yentl de werdt, roeland Luyten en Mi-
chaël Janssens de voorstelling dagBreek 
die met succes in vlaanderen te zien was.  
nu maakt ze haar eerste solo saMe seLf 
defined, 28 years Later waarin ze via 
dans en beeld de betekenis van het ‘zelf’ pro-
beert te definiëren. in deze solo reflecteert ze 
met u als toeschouwer over het zelf. samen, 
maar elk voor zich. ‘trying to define yourself, 
is like trying to bite your own teeth’ (alan 
watts)

dans En chorEografiE JuditH cLiJsters 
VidEo MaryaM kaMaL Hedayat 
muziEK rOeLand Luyten 
tEKst En stEm aLan watts 
licht frank Hardy 
productiE: JuditH cLiJsters/MurMure vzw
i.s.m. c-Mine cuLtuurcentruM/werkPLaats (genk)  
coproductiE takt dOMMeLHOf 
mEt danK aan ugO deHaes, diegO fe, 
Maarten MeLLeMans, Mark watts en 
Het aLan watts MOuntain center 
(san franciscO)
info www.JuditHcLiJsters.Be

nO BOLerO is een tweeluik theater/perfor-
mance. tijdens een verblijf in La cité des arts 
te Parijs in 2014, werkte chantal yzermans sa-
men met Joelle adrien, neurowetenschapster 
van de slaap en onderzoeksdirecteur van het 
nationaal instituut voor gezondheid en Me-
disch Onderzoek (inserM, Paris). vanuit em-
pirische observaties van slaap en de origines 
van dromen komt nO BOLerO tot stand. een 
nauwe samenwerking met dr. Joelle adrien, 
punk diva Madmoizel en chantal yzermans.

chantal yzermans is danser en choreogra-
fe. zij leefde en werkte in new york city van 
2000 tot 2006, waar zij dagelijks met Merce 
cunningham en zijn gezelschap studeerde. 
radical Low is het artistiek collaboratief 
dat opgericht werd door chantal yzermans 
te antwerpen in 2007. sindsdien is chantal 
yzermans werkzaam in Madrid, Parijs en ant-
werpen, waar zij haar werken presenteert. 
Partner/yOu was haar laatste productie in 
samenwerking met teatro danza canal (Ma-
drid), Monty kunstencentrum en Jan fabre/
troubleyn.

concEpt cHantaL yzerMans 
muziEK adaPtatiOn MadMOizeL 
liVE pErformancE cHantaL yzerMans (danser) 
MadMOizeL (zanger/Muzikant) 
dr. JOeLLe adrien (neurO wetenscHaPster) 
Kostuum dEsign Jean PauL LesPagnard
artistiEK adVisEur Mark geurden
lichtdEsign eLke veracHtert
licht consultant JOHan de BLeser
foto Laetitia Bica
coproductiE Jan faBre /trOuBLeyn (antwerPen), 
MOnty kunstencentruM (antwerPen), 
takt dOMMeLHOf (neerPeLt), 
centre POMPidOu (Metz),  
radicaL LOw (antwerPen)
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4x4 ePHeMerAl ArCHiteCtUres

©arnaud stePHensOn



takt dommelhof is 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#18 is gespreid over vier avonden, met 
inbegrip van de opening van het theaterseizoen van dommelhof 
op zaterdag 19 september. u kan komen genieten van enkele 
staaltjes van jonge dans, vernieuwende performance en jeugdig 
teksttheater. koen de Preter presenteert doorlopend zijn perfor-
mance/installatie dancing dust (dagelijks vanaf 19:30), kevin 
trappeniers gaat u verrassen met zijn performance asyMPtOte. 
nico Boon brengt teksttheater van de bovenste plank met 
quicksand vaLLey. Judith cliijsters danst haar nieuwe 
solo saMe seLfed defined, 28 years Later en chantal 
yzermans laat in een try-outversie nO BOLerO op het publiek 
los. Op vrijdagavond spelen de jonge gasten van faBuLeus hun 
bejubelde voorstelling LiefdesverkLaring. zaterdag openen 
we het nieuwe theaterseizoen met de topvoorstelling én 
europese première van 4x4 ePHeMeraL arcHitectures 
(gandini Juggling).

WoensDAG

16
09
2015

19:30
atriuM
dancing
dust

20:15 
zwarte dOOs
asyMPtOte

21:45 
scHOuwBurg
quicksand
vaLLey
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asYmptotE
kevin traPPeniers

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

je laat je spullen achter,
doet je schoenen uit
je gaat binnen

in de coulissen 
bereid je je voor
je gaat de scène op
en laat het licht 
op je schijnen

je mag doen wat je wil,
worden wie je bent
je komt tot jezelf
of net niet

je kijkt naar de mensen
om je heen
je gaat zitten,
liggen
het stof dwarrelt 
rustig voorbij.

dancing dust is een installatie zonder be-
gin en zonder einde. Je beslist zelf wanneer je 
naar binnen en weer naar buiten gaat.

koen de Preter (°1981, antwerpen) is dansma-
ker en performer. in zijn werk heeft hij een 
fascinatie voor performers van uiteenlopende 
leeftijden en achtergrond. takt volgt zijn tra-
ject al enkele jaren met in 2011 de productie 
van o.m. ‘while things can change’ (geselec-
teerd voor het kwaliteitslabel circuit x), de 
locatievoorstelling ‘the House that Build us’  
2012) en JOurney (2013).

concEpt En soundtracK kOen de Preter 
lichtontwErp Lennert dierick 
productiE takt dOMMeLHOf
mEt danK aan karOLien derwaeL, 
usHa gaetHOfs, Hanne Peeten
in samEnwErKing mEt kunstencentruM 
Buda (kOrtriJk)

© MariOn BenHaMMOu

asyMPtOte

kevin trappeniers creëert woordeloze voorstel-
lingen waarbij aan spel, licht, geluid, lichaam en 
scenografie precies even veel gewicht gegeven 
wordt. Hij maakt bijzonder secuur zintuiglijk 
werk, op de snijlijn tussen beeldende kunst, 
theater en dans. asyMPtOte is zijn tweede 
creatie, na drag cHain/PusH cHain. in 
asyMPtOte ontwikkelt trappeniers een ver-
stilde theatertaal die balanceert tussen repre-
sentatie en installatie. Beïnvloed door de beel-
dende kunst, behandelt zijn beeldend theater 
de scène als een landschap dat men gadeslaat, 
bewoont en manipuleert. een schriftuur waarin 
woorden haast onbestaande zijn om lichaam, 
object en geluid beter tot de verbeelding te laten 
spreken. in eenzelfde beweging onderzoekt hij 
hoe alle zintuiglijke aspecten op scène - zoals 
geur - ingezet kunnen worden. naast het ge-
bruik van dynamische objecten die hij herge-
bruikt en transformeert, test hij vormelijk ook 
nieuwe materialen en technieken uit.

trappeniers (°1985) studeerde af als bachelor 
taal- en Letterkunde en master culturele stu-
dies aan de k.u.Leuven. Hij onderzoekt in die 
periode mee de relatie tussen theater en film in 
het kader van het onderzoeksproject cinéraMa
van abattoir fermé (2008).  als speler werkte hij 
daarnaast samen met o.a. beeldend kunstenaar 
karl van welden en danser / choreograaf tho-
mas vantuycom. Parallel hiermee ontwikkelde 
hij zijn eigen werk in de kunstenwerkplaats L’L 
(Brussel) en in het buitenland.

concEpt kevin traPPeniers
spEl ManOn averMaete, kevin traPPeniers
muziEK & sound dEsign kreng
lichtontwErp Laurence HaLLOy, kevin traPPeniers 
coaching vincent van den BOsscHe
dramaturgischE ondErstEuning OLivier HesPeL
sprEiding vincent cOMPany
productiE stray LigHt vzw
coproductiE takt dOMMeLHOf (neerPeLt, Be)
in samEnwErKing mEt kunstenwerkPLaats L’L 
(BrusseL, Be), kunstencentruM caMPO (gent, Be), 
kunstencentruM de werf (Brugge, Be), tHéâtre de 
BOuxwiLLer (BOuxwiLLer, fr) kunstencentruM Buda 
(kOrtriJk, Be).

WoensDAG + DonDerDAG+vrijDAG
19:30 DoorloPenD
atriuM

dancing dust
kOen de Preter

dancing dust
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ke uit 1966, dat de toenmalige theaterwetten van 
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terug naar ons land! Het gezelschap verbaasde 
een aantal jaren geleden nog iedereen tijdens het 
festival theater op de Markt toen ze met borden 
en appels weergaloos aan de slag gingen in de 
straatvoorstelling smashed.  
in de nieuwe voorstelling staan vier jongleurs 
en even veel klassiek geschoolde balletdansers 
samen op scène. deze stijlvolle en feestelijke 
voorstelling is een unieke opener voor het nieuwe 
theaterseizoen!
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Mr.& Mrs. fox is een nieuw gezelschap opgericht 
door nico Boon en femke Heijens. quicksand 
vaLLey is hun eerste voorstelling.

tEKst nicO BOOn rEgiE feMke HeiJens 
co-rEgiE nicO BOOn 
spEl tania van der sanden, 
Mark verstraete, tOM van BauweL, 
Marieke diLLes 
lichtontwErp wOuter duPOn 
gEluidsontwErp tOM Pintens 
scEnografiE feMke HeiJens 
stagE yuri van der HOeven 
bEEld frances BrOOMfieLd 
VErKoop vincent van den BOsscHe vOOr 
vincent cOMPany
EEn productiE Van Mr & Mrs fOx 
in coproductiE Met kuLtuurfaktOriJ 
MOnty, cc de sPiL, takt dOMMeLHOf
mEt dE stEun Van de vLaaMse 
geMeenscHaP en Het vLaaMs fOnds
 vOOr de Letteren 
uitVoErEnd producEnt MOnty

wie ben ik? Of de ander? wat betekent het 
concept ‘zelf’? gepersonaliseerd door her-
inneringen, vernieuwen we onszelf steeds 
opnieuw en opnieuw. net als onze cellen.  
Judith clijsters overschouwt haar eigen 
leven. krijgt ze een duidelijk beeld of “are we 
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die na een korte carrière in groot-Brittannië 
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met yentl de werdt, roeland Luyten en Mi-
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die met succes in vlaanderen te zien was.  
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dans en beeld de betekenis van het ‘zelf’ pro-
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met u als toeschouwer over het zelf. samen, 
maar elk voor zich. ‘trying to define yourself, 
is like trying to bite your own teeth’ (alan 
watts)

dans En chorEografiE JuditH cLiJsters 
VidEo MaryaM kaMaL Hedayat 
muziEK rOeLand Luyten 
tEKst En stEm aLan watts 
licht frank Hardy 
productiE: JuditH cLiJsters/MurMure vzw
i.s.m. c-Mine cuLtuurcentruM/werkPLaats (genk)  
coproductiE takt dOMMeLHOf 
mEt danK aan ugO deHaes, diegO fe, 
Maarten MeLLeMans, Mark watts en 
Het aLan watts MOuntain center 
(san franciscO)
info www.JuditHcLiJsters.Be

nO BOLerO is een tweeluik theater/perfor-
mance. tijdens een verblijf in La cité des arts 
te Parijs in 2014, werkte chantal yzermans sa-
men met Joelle adrien, neurowetenschapster 
van de slaap en onderzoeksdirecteur van het 
nationaal instituut voor gezondheid en Me-
disch Onderzoek (inserM, Paris). vanuit em-
pirische observaties van slaap en de origines 
van dromen komt nO BOLerO tot stand. een 
nauwe samenwerking met dr. Joelle adrien, 
punk diva Madmoizel en chantal yzermans.

chantal yzermans is danser en choreogra-
fe. zij leefde en werkte in new york city van 
2000 tot 2006, waar zij dagelijks met Merce 
cunningham en zijn gezelschap studeerde. 
radical Low is het artistiek collaboratief 
dat opgericht werd door chantal yzermans 
te antwerpen in 2007. sindsdien is chantal 
yzermans werkzaam in Madrid, Parijs en ant-
werpen, waar zij haar werken presenteert. 
Partner/yOu was haar laatste productie in 
samenwerking met teatro danza canal (Ma-
drid), Monty kunstencentrum en Jan fabre/
troubleyn.

concEpt cHantaL yzerMans 
muziEK adaPtatiOn MadMOizeL 
liVE pErformancE cHantaL yzerMans (danser) 
MadMOizeL (zanger/Muzikant) 
dr. JOeLLe adrien (neurO wetenscHaPster) 
Kostuum dEsign Jean PauL LesPagnard
artistiEK adVisEur Mark geurden
lichtdEsign eLke veracHtert
licht consultant JOHan de BLeser
foto Laetitia Bica
coproductiE Jan faBre /trOuBLeyn (antwerPen), 
MOnty kunstencentruM (antwerPen), 
takt dOMMeLHOf (neerPeLt), 
centre POMPidOu (Metz),  
radicaL LOw (antwerPen)
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