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TAKT Dommelhof wil in Limburg een stimulerend en duurzaam 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 avantpremière en dé topper uit Circuit-X van 2011-2012, twee tryouts/toonmomenten en twee conceptpresentaties.
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NIET WIET
WEL NEL (6+)

tmg LAP & hoge fronten
conceptpresentatie

© joke van leeuwen/hans stockmans
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NIET WIET WEL NEL probeert de liefde te
vatten in eenvoudige taal. De speelsters
denken het te kunnen uitleggen aan kinderen van zes, maar daarin raken ze hopeloos 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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Pieter Ampe &
Guilherme Garrido

Met FICTION IN ACTION verkent Nada Gambier 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 lineaire communicatie. Vanuit een noodzaak om de
dingen rondom ons te begrijpen, hebben we de
neiging om ervaringen te rationaliseren en onderschatten 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.

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

Samen met soundscaper Roeland Luyten en
lichtontwerper Michael Janssens, verkennen
we de manieren waarop ritme in banen kan
worden geleid.

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 allen kiezen te zien of niet te zien. Te herkennen,
erkennen of negeren.

Pieter Ampe en Guilherme Garrido ontmoeten elkaar in de zomer van 2006. Onder de
indruk van Guilhermes kleurrijke verschijning, 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

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

Concept/choreografie Yentl de Werdt & Judith
Clijsters
Muziek Roeland Luyten
Lichtontwerp Michael Janssens
Vormgeving met dank aan Jan Winkels

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
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ER ZAL IEMAND
KOMEN
Ilmer Rozendaal
conceptpresentatie

Een man en een vrouw zoeken de eenzaamheid 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 eeuwigdurend, niet veranderbaar moment, een stilstand, een foto.

Maar waar zoek je beschutting als de tijd verder 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
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Even

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

Caroline D’haese
& Leena Keizer
AVANT-PREMIèRE

Magdala, (2010/2011) was de eerste dansvoorstelling die choreografen Leena Keizer en Caroline D’Haese samen maakten. Even vertrekt
vanuit straffe beelden uit het creatieproces
van deze voorstelling ‘Magdala‘. Het gegeven
tijd/verandering staat centraal. Beelden worden in tijd en intensiteit gemanipuleerd. Tijd
wordt gedefinieerd vanuit de gehanteerde definitie van de werkelijkheid, ook wel in de kijkpositie. De kijkpositie die de makers innemen

21:30

Het succesvol Gents dansgezelschap is internationaal bekend door haar straattheaterproducties, 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-
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LA GUARDIA FLAMENCA

MUZIEK

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

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
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