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O P E N VR 13/11
T H E D O O R !
“The circus creation center of Dommelhof opens
the doors of the halls and the circus tent for an
evening full of open rehearsals and work-in-progress of new and current Belgian circus work.”

“Circuswerkplaats van Dommelhof opent de
deuren van de zalen en de circustent voor een
avond vol open repetities en work-in-progress
van nieuw en actueel Belgisch circuswerk.”

That was the intention. Live in front of an
audience, only once more this didn’t happen
mid-November 2020. Still, there was a great
need to share something public of all this
fragile circus work from all those creators who
would like to open their doors. So a mini-camera crew and a photographer were allowed
inside the black box, the theater, the circus
tent, the atrium, and the park of Dommelhof.

Dat was de intentie. Live voor publiek, alleen
ging dit weer even niet medio november 2020.
Maar toch was de nood hoog om van al dit prille
circuswerk iets publieks te delen, al die makers
die hun deur maar graag open willen. Dus een
mini-cameracrew én een fotograaf mochten
naar binnen in de zwarte doos, de schouwburg, de circustent, het atrium, het park van
Dommelhof.

Together with the words of all these creators,
we are happy to share the images in this digital
brochure. As if you were there (a little bit). Let’s
hope that there will soon be a future in which
we can share this live again.

Samen met de woorden van al deze makers,
delen we in deze digitale brochure graag de
beelden. Een beetje alsof u er bij was. Laat ons
hard hopen dat er maar snel weer een toekomst
is dat we dit weer live kunnen delen.

OPEN THE DOOR! is an initiative of
circuscreation center DOMMELHOF.

OPEN THE DOOR! is een initatief van
circuswerkplaats DOMMELHOF.
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M O V E D B Y M A T T E R
& C O L L E C T I F M A L U N É S
B I T B Y B I T

Is it physically or emotionally demanding?
Vincent & Simon usually go to work with disciplines that they have already fully mastered.
At Bit By Bit, the design of the performance
and the accompanying material goes tooth
and tooth with the training of a new discipline.
One moment the artistic quest is slowed down
by the training and sometimes the training is
slowed down by the artistic quest. We are now 3
weeks into our creative process and finding the
balance between these two factors is an interesting quest anzich.
4

Hoe zijn de makers bij deze voorstelling
uitgekomen?
Circusbroers Vincent Bruyninckx (Roue Cyr) en
Simon Bruyninckx (bascule) voelden al lang de
noodzaak om met z’n tweeën samen te werken
en begonnen te zoeken naar circustechnieken
die zeldzaam waren binnen het circuit en hen
als broers konden verbinden. De zoektocht
kwam uit bij ‘Jaw of steel’ , een techniek waarbij
ze via een bit aan elkaars tanden verbonden
zijn. Regisseur Kasper Vandenberghe, die de
broers kende vanuit een vorig project, werd
erbij gehaald om dit project mee te gaan
creëren. Het concept ‘Jaw of Steel’ triggerde
hem omdat het in afstand kan vertellen hoe
trillingen en spanningen betekenissen krijgen
tussen mensen. En aangezien zijn interesse
ligt bij het transdisciplinair werken binnen de
podiumkunsten, was deze samenwerking bijna
een vanzelfsprekendheid.

Where and when is the premiere scheduled?
International premiere,
Jatka78, Czech Republic,
Thursday, Prague 27 May.
Belgian premiere Broek, Mechelen,
Friday 11 June 2021.

Is het fysiek of emotioneel zwaar?
Vincent & Simon gaan meestal met disciplines
aan de slag die ze al volledig in de vingers
hebben. Bij Bit By Bit gaat het ontwerpen van
de voorstelling en het daarbij komend materiaal
tand in tand met het trainen van een nieuwe
discipline. Het ene moment wordt de artistieke
zoektocht vertraagd door het trainen en soms
wordt het trainen vertraagd door de artistieke
zoektocht. We zijn nu 3 weken ver in ons
maakproces en de balans vinden tussen deze
twee factoren is een interessante zoektocht.
Waar en wanneer staat de première gepland?
Internationale première,
Jatka78, Tsjechië,
donderdag, Praag 27 mei.
Belgische première Broek,
Mechelen, vrijdag 11 juni 2021.

Foto’s © Jan Castermans

How did the artists come up with this
performance?
With Vincent Bruyninckx as Roue Cyr and Simon Bruyninckx on the bascule, they rarely met
each other on the slopes. These circus brothers
felt the need to work together for a long time
and started looking for circus techniques that
were rare within the circuit and could connect
them as brothers. The search ended in ‘Jaw of
steel’ , a technique in which they are connected
to each other’s teeth by a bit. Director Kasper
Vandenberghe, who knew the brothers from a
previous project, was brought in to create this
project. The concept ‘Jaw of Steel’ triggered him
because it can tell in distance how vibrations
and tensions get meanings between people.
And since his interest lies in transdisciplinary
work within the performing arts, this collaboration was almost evident.

WATCH THE VIDEO
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C O L L E C T I F
T H E R E A R E
D E T A I L S

M A L U N É S
N O S M A L L

WATCH THE VIDEO

Can you tell us about the initial idea
underlying this show?
The idea of our project started with a wish; to
give circus and music a necessity to work together. We came up with the idea of creating a
machine that can convert movement into sound
(based on the musical instrument; theremin).
For this purpose we approached Franz Clochard
who is currently working with CB4Tech to create
this machine through an artificial intelligence
process.

Wat is het basisidee achter deze
voorstelling?
Het idee van ons project is begonnen door een
wens; circus en muziek een noodzaak geven
om samen te werken. Hierbij zijn we op het
idee gekomen een machine te laten maken die
beweging om kan zetten in geluid (gebaseerd op
het muziekinstrument: de theremin). Hiervoor
hebben wij Franz Clochard benaderd die
momenteel samen met CB4Tech deze machine
middels een artificieel intelligentieproces aan
het maken zijn.

Where does the title of this creation come from?
The title “There are no small details” comes
from a need to create an environment where
the essential wins over the superficial. Where
all the details come out, details which one often
ignores or wrongly forgets. What if there were
no “small details” and every detail is too visible
not to be noticed?

Waar komt de titel van deze creatie vandaan?
De titel “There are no small details” komt door
een behoefte een omgeving te creëren waar
het essentiële het van het oppervlakkige wint.
Waar alle details aan het licht komen, die men
vaak negeert of ten onrechte vergeet. Wat als er
geen “kleine” details waren en elk detail een te
zichtbaar en voelbaar gevolg heeft om niet te
worden opgemerkt?

Is it physically or emotionally demanding?
The project will require a lot of concentration
and repetition in order to appreciate the necessary perfection and details.

Is het lichamelijk fysiek of emotioneel zwaar?
Het project zal veel concentratie en herhaling
nodig hebben om de benodigde perfectie en
details in waarde te kunnen brengen.

When is the premiere scheduled?
The premiere is scheduled for March 2022.
Foto’s © Jan Castermans
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Wanneer staat de première gepland?
De première staat gepland voor in maart 2022.
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T E A T R O P A C H U C O
& C I E G I O L I S U
J E S U I S S I S Y P H E
Where does the title of this creation come from?
We are still searching for a title. At the moment
we call it “Je suis Sysiphe” but we will definitely
change it. Some options: A knock at the door,
Meanwhile, The world of all mistakes, La follia
(the madness).
What has been sources of inspiration for this
performance?
Symbolism and metaphor is the silent language
that helps tell the story of “Je Suis Sisyphus”.
Images therefore become more profound and
crucial. We are greatly inspired by the absurd
paintings of Rene Magritte whose images
are beautiful in their clarity and simplicity,
but which also provoke a deeper meaning.
Our sources of inspirations are : the mythe of
Sisyphe and the absurdity of life.The visceral
dance of Pina Baush. Our dream is to combine
gesture and mouvement to tell a story,as much
clear as it is strange and misterious.

WATCH THE VIDEO

What story do you want to tell?
We tell the story of three misfits who are forced
to fins a way to creatvely survive and being together during the confinement. Through dream
and play they struggle to find the freedom to
endure the absurdity of their situation.They will
win by transforming fears and nonsense into a
flow of images and mouvements, both charged
of emotions.

Spelen persoonlijke ervaringen een grote rol?
Ja, persoonlijke ervaringen spelen altijd een rol
in de creatie. We openen onze innerlijkheden en
laten onze demonen en dromen zich hiermee
vermengen.
Waar komt de titel van deze creatie
vandaan?
We zijn nog steeds op zoek naar een titel. Op dit
moment noemen we het “Je suis Sysiphe” maar
we zullen de titel nog zeker veranderen. Enkele
opties: A knock at the door, Meanwhile, The
world of all mistakes, La follia (the madness).

When is the première planned?
Avant Premiere is May 7, 2021.Théâtre Marni
in Brussels.
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Foto’s © Jan Castermans

Do personal experiences play a major part?
Yes, personal experiences always play a part in
the creation.We open up our inner fields and let
our demons and dreams mix themselves up.

Welke waren jullie inspiratiebronnen voor
deze show?
Symboliek en metafoor is de stille taal die
helpt om het verhaal van “Je Suis Sisyphus”
te vertellen. Beelden worden daardoor dieper
en belangrijker. We zijn zeer geïnspireerd door
de absurde schilderijen van Rene Magritte.
Zijn beelden zijn mooi in hun helderheid en
eenvoud, maar die ook een diepere betekenis
uitlokken. Onze inspiratiebronnen zijn: de
mythe van Sisyphe en de absurditeit van het
leven. De viscerale dans van Pina Baush. Onze
droom is om gebaar en beweging te combineren
om een verhaal te vertellen, maar we willen het
vreemd en mysterieus houden.

Welk verhaal wil je vertellen?
We vertellen het verhaal van drie buitenbeentjes
die gedwongen worden om een manier te
vinden om te overleven en om samen te leven
gedurende de opsluiting. Door middel van
dromen en spelen worstelen ze om de vrijheid
te vinden en om de absurditeit van hun situatie
doorstaan. Ze zullen winnen door angsten en
onzin om te zetten in een stroom van beelden en
bewegingen, beide geladen met emoties.
Wanneer is de première gepland?
De avant-première is gepland op 7 mei 2021 in
Théâtre Marni in Brussel.
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C I E H A Y Q U E
R É S O N A N C E
Can you elaborate on the artistic process of
this performance?
We are developing a practical system to use
each other as bearing points and “human”
counterweights: instead of the usual sandbags
or other ballast elements, we ensure mutual
balance by roping ourselves to one another and
harmonising—or disharmonising. The trapeze
rises because the counterweight partner goes
down; the Chinese pole is released from the
ground, suspended from a pulley driven by the
weight of the body.

WATCH THE VIDEO

Do you all create together?
Yes. After ten years spent to use very concretely,
through various circus acts, the aerial techniques
around the human counterweight, We have therefore decided to go and experiment even further
the influence that we have for each other.

Kan je het artistieke proces van deze
voorstelling toelichten?
We ontwikkelen een praktisch systeem om elkaar
te gebruiken als draagpunten en “menselijke”
tegengewichten: in plaats van de gebruikelijke
zandzakken of andere ballastelementen,
zorgen we voor wederzijds evenwicht door ons
aan elkaar te binden en te harmoniseren of te
disharmoniseren. De trapeze stijgt omdat de
partner aan het contragewicht naar beneden
gaat; de Chinese paal wordt losgelaten van de
grond, opgehangen aan een katrol die wordt
aangedreven door het gewicht van een lichaam.

When and where is the première planned?
March 4 2021 SAISON UP! @Théâtre le Varia Brussel

It is by relying on physical (mechanical) resonance that we are being led to make several
discoveries, to meet and collaborate in different
fields. In mechanics, for example. As a result
of meeting engineers from the ISIB school, in
Brussels, we are exploring notions of friction
and acceleration. We are working together to
develop and transform apparatus. There is also
a touch of aeronautics, following our contact
with NASA engineers to explore their vision of
“resonance”.
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Waar en wanneer is de première gepland?
4 maart 2021 SAISON UP!
@ Théâtre le Varia - Brussel

Het is door te vertrouwen op fysieke
(mechanische) resonantie dat we worden
geleid om verschillende ontdekkingen te doen,
elkaar te ontmoeten en samen te werken op
verschillende gebieden. In de mechanica
bijvoorbeeld. Naar aanleiding van ontmoetingen
met ingenieurs van de ISIB school, in Brussel,
onderzoeken we de begrippen wrijving en
versnelling. We werken samen om apparaten
te ontwikkelen en te transformeren. Er is ook
een vleugje luchtvaart, naar aanleiding van
ons contact met NASA-ingenieurs om hun visie
op “resonantie” te onderzoeken.

Foto’s © Jan Castermans

Where does the title of this creation come from?
This “resonance”—a (falsely) abstract term
to which we wish to give literally substance—
gave its name to the research, then to the title
of the show.

Creëren jullie allemaal samen?
Ja. Na tien jaar lang heel concreet, via
verschillende circusacts, de luchttechniek rond
het menselijk tegengewicht te hebben gebruikt,
hebben we besloten om nog verder te gaan
experimenteren met de invloed die we over
elkaar hebben.

Waar komt de titel van deze creatie vandaan?
Deze “resonantie”-een (valselijk) abstracte
term waaraan we letterlijk inhoud willen
geven – was de naam van het onderzoek, en
vervolgens aan de titel van de voorstelling.
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D I E . F
N I E T S
How did this project start?
When the first lockdown started, we had been
working on a new solo project for Dieter with
ief as coach for some time. A study by Dieter
about the connection between artist and
audience and audience among themselves.
That research suddenly came to a standstill,
but we kept in touch online on a weekly basis.
Ventilate a little and hope for better times.
On one of those chats it started to tickle again.
There had to be something to do in this crazy
time. We didn’t like to make an existing performance coronaproof. Playing behind plexiglass
wasn’t what we wanted at all. And then all of a
sudden the idea came up to make a construction to bring the audience closer again and
to work with inside doors. That gives a warm
homely atmosphere rather than the sterile
plexiglass.

WATCH THE VIDEO

Hoe is dit project ontstaan?
Op het moment dat de eerste lockdown begon
waren we al een tijdje bezig met een nieuw
soloproject voor Dieter met ief als coach. Een
onderzoek van Dieter omtrent de verbinding
tussen artiest en publiek én publiek onderling
Dat onderzoek viel plots stil, maar we bleven
wel wekelijks online contact houden. Een beetje
ventileren en hopen op betere tijden. Op één van
die babbels begon het toch weer te kriebelen.
Er moest toch iets te doen zijn in deze zotte
tijd. Een bestaande voorstelling coronaproof
maken zagen we niet zitten. Achter plexiglas
spelen al helemaal niet. En dan kwam er ineens
het idee om een constructie te maken om
publiek toch weer dichter te brengen en om met
binnendeuren te werken. Dat geeft een warme
huiselijkere sfeer dan het steriele plexiglas.

choose from! Sometimes the social media really works! We told our idea to some partners and
they immediately responded positively. We got
the chance to experiment for 3 days on the big
scene of CC De Spil in Roeselare, one week residence in the Expedition via the Circus Centre.
At the end of June we started working at the
Machinery; sawing, drilling, sanding, painting,
welding, sewing, ...
And so, at the beginning of August, with our
new creation, 3 days before our first real audience, we were in Bokrijk under the wings of
Theater op de Markt.
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Eind juni zijn we bij de Machinerie aan de slag
gegaan; zagen, boren, schuren, verven, lassen,
naaien, …
En zo stonden we begin augustus met onze
nieuwe creatie, 3 dagen voor ons eerste echte
publiek, in Bokrijk onder de vleugels van
Theater op de Markt.

Waar komt de titel van deze creatie vandaan?
Een beetje vanuit de situatie waarin we zaten.
Ineens mocht / kon / ging er niets meer.
Iedereen braaf in zijn kot. Vandaar dat we de
situatie omarmden en het mogelijk achtten om
toch iets te doen. En zo werd het dus ’NIETS’

Foto’s © Jan Castermans

Where does the title of this creation come from?
A little from the situation we were in. Suddenly
nothing was allowed. Everyone was obidient in
his room. That’s why we embraced the situation
and thought it was possible to do something
anyway. And so it became ‘NIETS-NOTHING’.
How did you proceed?
We proceeded very quickly. We made a Facebook call for old interior doors, we needed 10.
24 hours after the call, we had 57 doors to

We vertelden ons idee aan enkele partners en
die reageerden onmiddellijk positief. We kregen
de kans om 3 dagen om te experimenteren op
de grote scene van CC De Spil in Roeselare,
een week residentie in de Expeditie via het
Circuscentrum.

Hoe gingen jullie te werk?
We zijn erg snel te werk gegaan. We deden via
Facebook een oproep voor oude binnendeuren,
we hadden er namelijk 10 nodig. 24 uur na
de oproep hadden we de keuze uit 57 deuren!
Soms werkt die social media echt wel!
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T H E R E T H E R E C O M P A N Y
V A D E R S D R A G E N
D O C U M E N T A R Y

And how did the idea of creation arise, of the
performance itself?
As acrobats we became interested in the ‘aging
body’. As research, Toon invited his father to
introduce him to the basic principles of
acrobatics. In this first research it soon became
clear that the father-son relationship in the
image of wearing and being carried was very
powerful. The son who is carrying his father
symbolises the inevitable reversal of the care
relationship. That became the basic idea of our
performance.
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How did you proceed?
Initially we organised workshops for other
father son duos. Especially to investigate
whether this idea of reversing the care-group
would also come to the fore with other duos.
And if so, in what way. During the workshops
we were able to experience how through the
physical work with each other a lot is told about
the men we see on stage and about their relationship. In any case, it convinced us to make a
fully-fledged representation of it. The performers who eventually participate are all
participants of one of the workshops.

Hoe zijn jullie bij dit project, de docu over de
voorstelling die jullie maken, uitgekomen?
We voelden tijdens de creatie aan dat het
proces zelf heel erg betekenisvol was. Het op
een manier documenteren was er toen al als
idee. Weliswaar zonder concrete plannen.
Door de eerste lockdown die inging vlak voor
onze première viel het intens fysiek werken
met elkaar helemaal weg. Meer zelfs, het werd
verboden om elkaar aan te raken. Dat plotse
wegvallen gaf voor ons de doorslag om ons
verhaal te vertellen met een documentaire over
de weg die we samen aflegden. En we hadden
er plots tijd voor natuurlijk.

Where and when is the premiere scheduled?
After two cancelled premieres (and tours) on
14 March 2020 and 3 November 2020, it is not
certain when we will play Carrying my father for
the first time. That lack of perspective is very
difficult. Third time good time?

En hoe ontstond het idee van de creatie, van
de voorstelling zelf?
We geraakten als acrobaten geïnteresseerd in
het ‘ouder wordende lichaam’. Toon nodigde als
onderzoek zijn vader uit om hem te introduceren
in de basisprincipes van de acro porté. In dit
eerste onderzoek bleek al snel dat de vader zoon
relatie in het beeld van dragen en gedragen
worden erg krachtig was. De zoon die zijn vader
draagt symboliseert het onvermijdelijk omkeren
van de zorgrelatie. Dat werd het basisidee van
onze voorstelling.

Foto’s © Bart Grieten

How did you end up with this project, the
documentary about the performance you are
making?
We felt during the creation that the process
itself was very meaningful. Documenting it in
a way was already there as an idea back then.
It is true that there were no concrete plans. Because of the first lockdown that took place just
before our premiere, the intense physical working with each other completely disappeared.
What’s more, it was forbidden to touch each
other. This sudden disappearance was the
deciding factor for us to tell our story with a
documentary about the road we travelled
together. And we suddenly had time for it,
of course.

WATCH THE VIDEO

zou komen. En zoja, op welke manier. Tijdens
de workshops hebben we kunnen ervaren hoe
doorheen het fysieke werk met elkaar ook veel
verteld wordt over de mannen die we zien op
scene én over hun relatie. Het overtuigde ons
in elk geval om er een volwaardige voorstelling
van te maken. De performers die uiteindelijk
meedoen zijn ook allemaal deelnemers van één
van de workshops.
Waar en wanneer staat de première gepland?
Na twee geannuleerde premieres (en tournees)
op 14 maart 2020 en 3 november 2020 staat het
nu niet vast wanneer we Carrying my father voor
de eerste keer zullen spelen. Dat ontbreken van
perspectief is heel erg lastig. Derde keer goeie
keer?

Hoe gingen jullie te werk?
In eerste instantie organiseerden we workshops
voor andere vader zoon duos. Vooral om te
onderzoeken of ook bij andere duos dit idee van
het omkeren van de zorgrol op de voorgrond
15

SANDMAN/SABINE MOLENAAR &
GERTJAN BIASINO & JOCHEM BAELUS
U N - R E T A I N E D

Where does the title of this creation come from?
The combination of letting go and surrendering
that you need to hold your breath under water
and concentration that is inextricably linked
to that can feel like something that doesn’t
easily go together, which I find so interesting.
Retaining in its meaning of holding on in the
positive sense, for example, is keeping your
concentration, but the meaning in the negative
sense would be the answer - or the antonym ‘letting go’: so ‘to UN-do’. So what we are both
looking for.
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Do you all create together?
Although the initiative was with Sabine Molenaar, the project came about entirely in collaboration with multimedia artist Gertjan Biasino.
The heavy technical side of the project which
was tackled with artistic creativity by Gertjan
was a must to bring the project together as a
catchy synergy of dance, audiovisual production
and digital techniques such as screen mapping
and holographic projection. For each presentation we tune this video mapping installation to
that specific indoor or outdoor location, creating
a timeless and weightless story of humanity.

Kan je ons eens meenemen naar de
oorsprong van dit project?
In mijn solo voorstelling ‘Almost Alive’ zocht ik
naar een stilstand, weg van afleidingen zonder
tijdsbesef of zwaartekracht. Daar droomde
ik over een beeld onder water en hebben we
mij al dansend onder water gefilmd en dan
geprojecteerd op de scenografie. Tijdens de
opnames was ik gefascineerd door inderdaad
de rust en concentratie die nodig waren om
onder water te zijn en te bewegen. Op die
kwaliteit wilde ik inzoomen en daar is UNretained uit voortgevloeid. Dit met 6 freedivers
die deze techniek van mentale concentratie en
tegelijkertijd ontspanning feilloos beheersten.
Ook al zijn het geen professionele performers,
waren ze door kunst van het freediven elegante
bewegers onder water.

Jochem Baelus was included in the brainstorm
and in the development of the material right
from the start, thereby helping to model his
approach and concept of the composition. With
this he collected sound recordings during the
process and by the time the images were there
he finished it. The production team was also
indispensable in this project as there were many
different stages of pre-production with many
different partners and different disciplines
(underwater cinema recordings, freedivers,
editing and software programming, projection
mapping on location etc).

Waar komt de titel van deze creatie vandaan?
De combinatie van loslaten en je overgeven die
je nodig hebt om je adem in te houden onder
water en concentratie die daar onlosmakend
mee verbonden is, kan aanvoelen als iets wat
niet makkelijk samen gaat, wat ik juist zo
interessant vind. Retain in zijn betekenis van
het vasthouden in positieve zin is bijvoorbeeld
je concentratie behouden, maar de betekenis
in negatieve zin zou het antwoord zijn - of het
antoniem-, ‘loslaten’: dus ’to UN-do’. Wat we
dus beide zoeken.
Foto’s © Sandman

Could you take us to the birth of
the project idea?
In my solo performance ‘Almost Alive’ I was
looking for a standstill, away from distractions without sense of time or gravity. There
I dreamed about an underwater image and
filmed me dancing under water and then projected on the scenography. During the shooting
I was indeed fascinated by the tranquillity and
concentration needed to be underwater and
move. I wanted to zoom in on that quality and
this resulted in UN-retained. This with 6 freedivers who mastered this technique of mental
concentration and at the same time relaxation
flawlessly. Even though they are not professional
performers, they were elegant underwater
movers through the art of freediving.

WATCH THE VIDEO

Creëren jullie allemaal samen?
Alhoewel het initiatief bij Sabine Molenaar
lag, is het project geheel in samenwerking tot
stand gekomen met multimedia artiest Gertjan Biasino. De zware technische kant van het
project die met artistieke creativiteit is aangepakt door Gertjan was een must om het project
als een pakkende synergie van dans, audiovisuele productie en digitale technieken als screen
mapping en holografische projectie samen te
brengen. Bij elke presentatie stemmen we deze
videomapping-installatie af op die specifieke
binnen- of buitenlocatie, waardoor een tijdloos
en gewichtloos verhaal van menselijkheid ontstaat.
Jochem Baelus werd vanaf het begin meegenomen in de brainstorm en in de ontwikkeling
van het materiaal, waardoor hij zijn insteek en
concept over de compositie mee boetseerde.
Hiermee verzamelde hij tijdens het proces al
geluidsopnames en tegen de tijd dat de beelden er waren heeft hij het afgemaakt. Ook het
productieteam was onmisbaar bij dit project
aangezien er veel verschillende fases waren van
pre-productie met veel verschillende partners
en verschillende disciplines.
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C R E D I T S
BITBYBIT
CONCEPT – Simon Bruyninckx, Vincent Bruyninckx & Kasper Vandenberghe
SPEL/PERFORMANCE – Simon Bruyninckx & Vincent Bruyninckx
REGIE/DIRECTION – Kasper Vandenberghe
STAGE REGIE-ASSISTENTIE/ INTERN DIRECTION ASSINTANCE Leon Rogissart
DRAMATURGIE/DRAMATURGY – Matthias Velle
MUZIEK/MUSIC – Dijf Sanders
KOSTUUMS/COSTUMES – Johanna Trudzinski
PRODUCTIE/PRODUCTION - MOVEDBYMATTER i.s.m. Collectif Malunés, Arjan Hendrickx
TECHNIEK/TECHNICAL SUPPORT – Arjan Hendrickx & Olivier Duris
TECHNISCH ADVIES/TECHNICAL ADVICE – Collectif Malunés
TECHNISCHE ONDERSTEUNING MONTAGE /TECHNICAL SUPPORT MONTAGE – Kunstencentrum BUDA
COMMUNICATIE/COMMUNICATION – Zoë Hoornaert
SPREIDING/BOOKING – Emma Ketels | Je buro
ZAKELIJKE LEIDING/FINANCIAL DIRECTION – Pauwel Hertmans
ZAKELIJK ADVIES/FINANCIAL ADVICE – Wim Viaene & Wouter Vermeylen
MET STEUN VAN De Vlaamse overheid & De Stad Gent
COPRODUCTIE / CO-PRODUCED BY Workspacebrussels, C – TAKT, Miramiro, KAAP, Perplx, Theater op de Markt –
Dommelhof Residenties - workspacebrussels, MiraMiro, CAMPO, Perplx vzw, Jatka78 Praag, Theater op de Markt – Dommelhof
Partners-collectif Malunés
THERE ARE NO SMALL DETAILS
ACROBAAT/MUZIKANT – Gabriel Larès
ACROBAAT/MUZIKANT – Ayla Moes
GELUID – Anthony Dascola
LICHT – Olivier Duris
REGIE – Juliette Correa
REGIE – Dominique Bettenfeld
DRAMATURGIE – Jennifer Lauro-Mariani
ADMINISTRATIE & PRODUCTIE – Elia Larès / Eugenie Fraigneau / Rozenn Oger
CONSTRUCTEUR – André Madrignac
CONCEPTION TECHNOLOGIE INFRA-ROUGE – Franz Clochard
CO-PRODUCTION – Perplx – Courtrai (BE)
SOUTIENS – CIAM, Centre International Des Arts en Mouvement – Aix-en-Provence (FR) – Théâtre Sylvia MONFORT –
Paris (FR) – Miramiro – Gand (BE) Theater op de Markt – Dommelhof (BE)
JE SUIS SYSIPHE
PERFORMER – Lisa DaBoit
PERFORMER – Rudi Galindo
MUSICIAN – Lars Senders
SCENOGRAPHY/LIGHTS – Yoris Van den Houte
COSTUME – Bea Pendesini
EXTERNAL EYE – Barbara Sylvain

RESONANCE
DE ET AVEC – Foucauld Falguerolles, Vanina Fandiño & Natalia Fandiño
COLLABORATEUR ARTISTIQUE, MUSIQUE – Nicolas Arnould
REGARDS EXTERÉRIEURS – Benjamin Bernard – Virginie Baes
COSTUME – Natalia Fandiño & Aline Breucker
LUMIÈRES – Valentin Boucq
RÉGIE – Geoffroy De Hasque
PRODUCTION – Cie Hay que
COPRODUCTION & RÉSIDENCES DE CRÉATION – Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque
[BE]. Maison de la culture de Tournai ASBL – Centre scénique . Central – Centre Culturel de la Région du Centre [BE]. Perplx
– Circus Festival [BE] & CCBW – Centre culturel du Brabant wallon [BE].
COPRODUCTIE – Les Argonautes [BE].
ACCUEILS EN RÉSIDENCENCE – La Roseraie [BE], Theater op de Markt – Dommelhof [BE] & Miramiro [BE].
SOUTIENS – Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE].
CARRYING MY FATHER - VADERS DRAGEN
Een film van THERE THERE Company
CONCEPT – Toon Van Gramberen en Hanna Mampuys
PERFORMERS – Koen en Josse De Broeck, Jan en Joren De Cooman, Danny en Jonas Juchtmans,
Eugeen en Toon Van Gramberen
CAMERA EN MONTAGE – Toon Van Gramberen en Toyah Van der Poten
TECHNISCH EN ARTISTIEK ADVIES – Toyah Van der Poten
MET DE STEUN VAN Miramiro, Theater op de Markt, CIRKL, PERPLX
VOORSTELLING CARRYING MY FATHER
CONCEPT EN CREATIE – Hanna Mampuys & Toon Van Gramberen
CAST – Toon and Eugeen Van Gramberen, Josse and Koen De Broeck, Jonas and Danny Juchtmans, Joren and Jan Decooman
ARTISTIEK ADVIES – Seppe Baeyens
LICHTONTWERP – David Carney
GELUIDSCONCEPT – Marie De Broeck & Toon Van Gramberen
OUTSIDE EYE – Marie Peeters
COPRODUCTIE – Theater op de Markt-Dommelhof, PERPLX, 30CC
MET DE STEUN VAN – Vlaamse overheid, Circuscentrum, CAS-CO
NIETS
EEN IDEE VAN Dieter Raphaël Missiaen (Raphaël – Compagnie Krak) en Ief Gilis (De Wenkbrauwerij).
COPRODUCTIE – Theater op de Markt – Dommelhof en Miramiro.
MET DE STEUN VAN Circuscentrum Vlaanderen
VEEL DANK AAN Els Degryse, Eva Verbruggen, De Machinerie, Zomer van Antwerpen,
UITWIJKEN – Brugge Plus en Cultuurcentrum De Spil.

UN-RETAINED
A PROJECT BY – Sandman
Sabine Molenaar in collaboration with Gertjan Biasino and Jochem Baelus
CONCEPT & CHOREOGRAPHY – Sabine Molenaar
TECHNICAL CONCEPT – Gertjan Biasino
COMPOSER – Jochem Baelus
PERFORMERS/FREEDIVERS – Gunther Polle, Corentin Dockx, Thierry Dockx, An Meirsman, Thibault Dockx,
Sabine Molenaar + Umiko Dockx Molenaar
FREEDIVING ADVICE – Thibault Dockx
PRODUCTION MANAGER – Filip Timmermans
CAMERA – Alexandra Brixy
CAMERA – Cinediving/ Wim Michels
CAMERA-ASSISTENT – Adrien Lengrand
SAFETY FREEDIVING – Jeroen van Haudt
POSTPRODUCTION/ VIDEO MAPPING – Gertjan Biasino
DRAMATURGICAL ADVICE – Nienke Rooijakkers
PRODUCTION – Sandman
EXECUTIVE PRODUCERS – DansBrabant & Kosmonaut
COPRODUCTION – DansBrabant, GLOW Eindhoven
WITH THE SUPPORT OF – Beamsystems, Fonds Podiumkunsten, LITES/Cinediving
THIS INITIATIVE WAS MADE POSSIBLE BY Grensverleggers, scheme to support cultural cooperation between parties in
Flanders, the Province North-Brabant, the Province Limburg and the Province Zeeland.
THANKS TO – Deja! Production, Flora Bernard, BFC camera rental
UN-retained had it’s première at GLOW Festival in Eindhoven (NL) 9-16 november 2019

O P E N VR 13/11
T H E D O O R !
D I G I T A A L

COLOFON
CONCEPT & UITVOERING OPEN THE DOOR: team Circuswerkplaats Dommelhof
Q&A ARTIESTEN: Katelijne Boonen, Martine Linaer-Gijsen
FOTOGRAFIE: Jan Castermans
VIDEO: Viewz
VORMGEVING: Circuze.be
V.U.: Gert Nulens, Toekomstlaan 5, BE-3910 Pelt

W W W . T H E A T E R O P D E M A R K T. B E

Een initiatief van de
provincie Limburg
theateropdemarkt.be

Dommelhof
Toekomstlaan 5
B–3910 Pelt

