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Inleiding
Hoe maak je een groep jongeren enthousiast voor een dansvoorstelling?
Een onmogelijke opgave, zuchtten sommigen onder u. Wees gerust. Het kan ook meevallen.
Met We dance to forget bewijzen Koen De Preter en Maria Ibarretxe dat de weg naar de dansvloer niet
per se door een mijnenveld leidt.
Zij vertrekken van de vraag waarom mensen dansen. Waar komt de oerbehoefte vandaan om te
bewegen op muziek? Waarom dansen mensen op een feest? Om zich te ontspannen? Om iets te
communiceren? Om alles te vergeten? Of juist om keihard te beseffen dat ze bestaan?
Het resultaat van hun zoektocht is een sprankelende, eclectische trip waarin iedereen wel iets van
zichzelf herkent. Je slowt van de wereld van je eerste fuif naar de coulissen van een ietwat
excentrieke balletvoorstelling. Je waant je nu eens op een baldadig trouwfeest, dan weer in de
slaapkamer waar je - met de deur op slot - helemaal uit je dak ging op die platte zomerhit.
“Geen mysterieus gekronkel en zwaarmoedige lijven maar wel een wervelend en hilarisch spektakel,”
jubelt een jonge reporter op de website van CJP. “fABULEUS slaagt erin humor en dans perfect te
verweven. Dans wordt een spel, een communicatiemiddel. (...) Gefascineerd en volledig overtuigd
dat dans ook leuk kan zijn verlaat ik voldaan de zaal.”
Deze lesmap kan u helpen het theaterbezoek nog boeiender en aangenamer te maken voor uw
leerlingen én voor uzelf. Het is geen overbodige luxe om de voorstelling vooraf en ook nadien een
beetje te kaderen. Het is ook veel interessanter om uw leerlingen in de klas aan het woord te laten,
dan erop te rekenen dat ze hun ervaringen ‘spontaan’ zullen uitwisselen buiten de lesuren.
Hier vindt u achtergrondinformatie en verschillende invalshoeken om over de voorstelling te praten.
Voor de leerkrachten die staan te popelen om hun leerlingen uit de banken te jagen, hebben we een
aantal actieve opdrachten bedacht. Achteraan vindt u ook de playlist van de voorstelling, als
aandenken. Misschien staat dat ene nummer ertussen waarop u voor het eerst werd gekust. Aarzel
niet om uw oude platen of CD’s van de zolder te halen. Sluit u op in uw kantoor en laat u nog eens
volledig gaan. Confronteer uw tophits met die van uw leerlingen. Zwelg samen met hen in
melancholie. Er staan u boeiende tijden te wachten.
Gehaaste leerkrachten die hopeloos achter staan op hun leerplan, vinden vooraan in de bundel LAST
MINUTE informatie. Daarmee moet u in staat zijn in een mum van tijd de meest elementaire
informatie aan de leerlingen mee te geven.
We zijn altijd heel benieuwd naar de reacties op de voorstelling. U kan uw bedenkingen (eventueel
naar aanleiding van de nabespreking) altijd kwijt op de website (www.fabuleus.be) of op het
onderstaande adres.
fABULEUS
Stapelhuisstraat 13d
3000 Leuven
The dancefloor is yours...
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LAST MINUTE
We dance to forget is een eclectische trip van dans en popmuziek.
Het gezelschap
fABULEUS is een Leuvens gezelschap dat sinds 1995 dans- en theaterproducties maakt voor én
door jongeren. Voor de creatie doen ze beroep op professionele choreografen of theatermakers.
Daarnaast biedt fABULEUS een werkplaats aan jonge makers die doorstromen uit de
jongerenwerking of die net zijn afgestudeerd. Voor We dance to forget werkte de Belgische danser Koen
De Preter samen met een Spaanse danseres, Maria Ibarretxe, die hij leerde kennen op de
International Young Makers Marathon 2004. Voor Koen is het al de vierde keer dat hij samenwerkt
met fABULEUS. Eerder presenteerde hij er twee solo’s en een jongerenvoorstelling.

Waarover?
De vraag die aan de basis ligt van deze creatie luidt: waarom dansen mensen?
Oorspronkelijk was dans geen kunstvorm, maar een ritueel, iets sociaals. Mensen dansen als ze blij
zijn of iets te vieren hebben. Ze dansen om hun energie kwijt te kunnen, om zichzelf te vergeten of
om keihard te beseffen dat ze bestaan.
We dance to forget als herinnering aan de momenten waarop niks of niemand je kon tegenhouden te
dansen op je favoriete nummer. Muziek doet dansen of stilzitten en brengt mensen samen. Ze
beschikt over de enorme kracht gevoelens op te roepen en deze zelfs te manipuleren.
Een dansvoorstelling
Dansen maakt zonder twijfel deel uit van de jongerencultuur, maar een dansvoorstelling is nog iets
anders. Naar een dansvoorstelling kijk je op een andere manier dan naar een theatervoorstelling. Je
kan heel actief kijken en je eigen web van verhalen rond de dansers weven. Of je kan je geest
ontspannen en de beelden gewoon op je af laten komen. We dance to forget is een mengelmoes van
bewegingtalen. Naast de persoonlijke dansstijl van Koen en Maria, passeren alle mogelijk vormen
van populaire dans de revue: van hiphop tot linedancing. Die vreemde mix levert spannende
mengvormen op, maar bovenal is het een uitbundig feest waarin dansplezier voorop staat. U zal
merken dat het moeilijk is om stil te blijven zitten.
En dat hoeft ook helemaal niet.

Hoe lang duurt het?
Anderhalf uur.
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Productiegegevens

Concept
Koen De Preter
Dans en choreografie
Koen De Preter en Maria Ibarretxe
Dramaturgie
Annete Van Zwol
Soundtrack
DJ Bobby Ewing
Techniek
Stephane Vernimmen
Productieleiding
Veerle Van Schoelant en Eef Vermaelen
Productie
fABULEUS, STUK Kunstencentrum (Leuven) en stad Leuven
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Een intiem feest
“De ultieme finale van dit stuk zou een dansend publiek zijn en wij naar de bar om daarna
terug te keren naar het podium om mee te feesten.” (Koen De Preter)
Een voorbespreking hoeft niet ontzettend veel tijd in beslag te nemen. Het belangrijkste doel is de
klas nieuwsgierig en enthousiast te maken. Dat kan al eenvoudigweg door de poster van de
voorstelling (meestal gewoon verkrijgbaar in het cultureel centrum of anders bij fABULEUS zelf) in
de school op te hangen en de leerlingen erop te wijzen dat die er hangt. Op de poster staan de twee
makers/ performers. Als je hen bij wijze van spreken al een week in de gang hebt zien hangen, zullen
de spelers op het podium een pak vertrouwder overkomen.
Een meer uitgebreide voorbereiding kan ervoor zorgen dat uw leerlingen zich nog meer betrokken
voelen bij de productie. Of u kan hen prikkelen om iets doelgerichter doen kijken. Maar het is zeker
niet de bedoeling elke confrontatie op voorhand weg te zalven. Leerkrachten met weinig tijd kunnen
de voorbespreking beperken tot een gesprek waarin de leerlingen hun eerdere ervaringen met dans
en hun verwachtingen over de voorstelling kunnen uitwisselen. De volgende vragen kunnen een
gesprek op gang brengen. Aan de hand van de verdere teksten en opdrachten kan u de discussie
verdiepen. De tekst van deze brochure is vrij toegankelijk, maar het zal meteen duidelijk worden dat
ze vooral dient als achtergrondinformatie voor u, de leerkracht. Het vraagt waarschijnlijk een zekere
inspanning om de inhoud ervan te vertalen naar uw leerlingen.

Een klasgesprek over dans
Voorbeeldvragen
•

Wie is er al ooit naar een dansvoorstelling geweest? Welke? Wat vond je ervan?

•

Zou je ooit spontaan naar een dansvoorstelling gaan? Waarom wel? Waarom niet?

•

Welke soorten dans kan je noemen? Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten?
(denk aan ballet, buikdans, stijldansen, klassiek ballet, hip hop, breakdance, hakken, moderne dans,
hofdans, jazzdans, Afrikaanse dans, line dancing, jumpen, Indische dans ...). Welke zijn leuker om
naar te kijken? Welke lijken leuker om te doen? Is er een bepaalde dansstijl die je graag zou
kunnen?

•

Wanneer vind je een dansbeweging mooi of interessant? Als ze gecontroleerd is? Als ze er
moeilijk of acrobatisch uitziet? Als ze met een bepaald gevoel wordt uitgevoerd? Is alle
beweging dans?

•

Heb je muziek nodig om te dansen? Waarom? Wat vind je de leukste muziek om op te
dansen? Wie danst er zelf wel eens? Waar? Wanneer? Wat voel je als je danst?

•

Wat betekent de titel We dance to forget? Herken je jezelf in die uitspraak? Wat vergeet je als je
danst?

•

In de nabespreking staan nog meer interessante vragen over dans.
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Koen De Preter over zichzelf, als danser
“Eigenlijk zal de voorstelling vooral gaan over dans zelf. Dansen om even te vergeten dat je bestaat
of om net niet te vergeten dat je bestaat. Om duidelijk te voelen dat je leeft. Jezelf smijten kortom.
Ik ben afgestudeerd aan de Tilburgse dansacademie met de gedachte voornamelijk mijn eigen werk te
creëren. Toch heb ik de voorbije vier jaren meestal gedanst voor choreografen in uiteenlopende
projecten. Nu wil ik me verder toeleggen op eigen creaties. Omdat daar mijn hart ligt, om meer vrij
te zijn en al wat ik geleerd heb mee te nemen en de rest als ballast achter te laten.
Vandaag is dans erg navelstarend en conceptueel, weinig toegankelijk voor een breder publiek. Ik
vind het belangrijk om je eigen medium in vraag te blijven stellen, maar ik sta helemaal niet achter
een kille manier van denken en word helemaal gek als men een filosoof probeert te zijn in plaats van
wat men is. Ik ben een doener.
Voor mij is choreograferen keuzes maken uit je riante aanbod aan materiaal. Het materiaal waaruit ik
put, is de ene keer zeer minimalistisch, de andere keer maximalistisch. Ik doe geen toegevingen aan
middelmatigheid. Ofwel de poëzie van het stilstaan, ofwel de daadkracht van zichzelf helemaal te
smijten, er zo voor te gaan dat het lichaam het overneemt van de gedachte. Mijn laatste
improvisatiesolo’s lagen aan de rand van de totale uitputting.
Ik vind dansen nodig. Ik kan gewoon niet zonder. Dansen is ook iets sociaals, op eender welke
manier je het bekijkt. Het heeft iets bevrijdend, iets waar ik een heleboel mensen voor wil wakker
maken. In mijn jeugd ben ik beginnen dansen, omdat ik het leuk vond. Gaandeweg - in mijn
professionele carrière - ben ik dat plezier verloren. Ik wil dat nu terug vinden omdat het noodzakelijk
is om verder te blijven doen. Het is belangrijk dat plezier te herontdekken en ik zie het als mijn taak
om dit proberen over te brengen naar een publiek.”

Bewegen/ dansen/ choreograferen/ improviseren
Soms is de manier waarop iemand loopt al dans. Dans is een vorm van beweging. Daar zullen de
meesten het wel over eens zijn. Maar is elke beweging dans? Om een onderscheid te maken met alle
banale handelingen die je de hele dag door uitvoert, wordt dans meestal omschreven als beweging
omwille van de beweging. Je kan dansen om je uit te leven, omwille van de schoonheid van de
beweging, je kan de impulsen van een bepaald muziekstuk of van een opzwepend ritme volgen. Dans
kan een onderdeel van een ritueel zijn. Al dansend kan je iets vertellen/ een statement maken
tegenover de omstaanders.
Een dansvoorstelling of een choreografie wordt gecreëerd door een choreograaf. Hij of zij heeft de
leiding over het creatieproces. Soms bedenken choreografen alle bewegingen zelf. Zij leren hun
dansers dan een reeks van bewegingen die vloeiend in mekaar overgaan, een zogenaamde
bewegingsfrase. Soms bedenkt de choreograaf enkel het idee van de voorstelling en creëren de
dansers zelf de bewegingen.
Soms liggen alle bewegingen van de voorstelling vast. Soms staat de choreograaf zijn dansers toe om
de bewegingen op het moment zelf te bedenken. Dat heet improviseren. Misschien is ‘bedenken’ een
verkeerd woord. Je lichaam volgt een weg die op dat moment juist aanvoelt. Een geïmproviseerde
voorstelling zal er nooit hetzelfde uitzien. Improviseren doe je ook als je op een fuif danst. Je luistert
naar de muziek en je lichaam beweegt op het ritme, zonder dat de bewegingen vast liggen.
Improvisatie is een handige manier om nieuwe dansbewegingen te creëren.
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Het verloop van de voorstelling
Op het podium staat een jongen in kostuum en een meisje in een vrolijke, roze jurk. Rechts op het
podium zit de technicus, als een DJ omringd door zijn apparatuur. Vijftig minuten lang stuurt hij een
soort top-of-the-pops–allertijden-mix door de boxen. Het is onmogelijk om stil te zitten bij al die
uitbundige evergreens.
Je bent getuige van een intiem feest, waar je nooit weet wat er zal komen. Zo’n feest waar je – zonder
het te beseffen – blijft hangen tot het licht wordt, terwijl je eigenlijk besloten had om vroeg door te
gaan.
Op het ene nummer danst hij. Op het volgende neemt zij het over. Ze spelen, dansen, lonken en
vechten. Wat ze ook doen, ze doen het altijd met volledige overgave. Elk muzieknummer zet een
andere sfeer; dwingt een nieuwe vorm van bewegen af.
En dan plots houden de spelers het voor bekeken. Het podium is leeg, maar de muziek blijft spelen.
Hele goeie muziek...The dancefloor is yours!
Wie klimt er als eerste op het podium om uit de bol te gaan op dit verrassingsfeest?

Koen De Preter over We dance to forget
“De vraag die aan de basis ligt van deze creatie, luidt: waarom zijn we beginnen dansen (als amateur)
en waarom doen mensen überhaupt aan dans? Waarom dansen mensen op feesten? Omdat ze op
een gegeven moment niks meer weten te vertellen? Om plaats te maken voor een andere vorm van
communicatie? Omdat ze het graag doen! Omdat ze zich kunnen laten gaan op muziek die ze graag
horen. Dansen om te vergeten. Of om juist keihard te beseffen dat ze bestaan. Om zichzelf te
ontspannen, om zichzelf te laten gaan en de dagelijkse lichamelijke restricties te laten vallen.
Qua dans proberen we een arsenaal aan stijlen onder de knie te krijgen en deze te transformeren. We
zijn aan de slag gegaan met clichés uit de hedendaagse dans, met hiphop, rock’n’roll, Baskische
volksdans, ballet, amateur jazzdans, wals, breakdance, et cetera. Ik wil die herkenbare vormen graag
hervormen om ze een meer hedendaags karakter te geven. Herkenbaar, maar met een hoek af.
Daarnaast onderzoeken we hoe persoonlijk je kan dansen in collectieve manieren van bewegen. Waar
neemt de persoonlijkheid het over van simultane of alom gekende bewegingen? Wanneer wordt het
interessant om naar die persoon te kijken en niet naar de andere hoewel ze dezelfde bewegingen
uitvoeren? En hoe kan je dit doorprikken? Is het mogelijk om ‘plastiek’ te worden en echt exact
hetzelfde te doen of is dit eerder vragen om problemen?
De utopie: een voorstelling die eindigt in een feest vol enthousiaste danswonders. Maar mocht het
podium leeg blijven, is dat even goed. Het publiek heeft sowieso de keuze publiek te blijven of om
op het podium te klimmen. Weggaan mag natuurlijk ook. Ik denk dat dat spannend gaat zijn.
Waarom met Maria? Omdat zij voor mij een onuitputtelijke bron van creativiteit en inspiratie is
zowel op dansant als op theatraal vlak. Ze kan zelfs zingen. Ik niet.”
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Uw persoonlijke summer of 69
De muziekscore van We dance to forget is heel afwisselend. Het is de ideale gelegenheid om eens uw
eigen platen van onder het stof te halen. Weet uw klas wel hoe The Beatles, Led Zeppelin of The
Confetti’s klinken? Hebben ze ooit van Rythm Nation van Janet Jackson gehoord? Wat is New wave,
house of rock-‘n-roll? Zelden komen hedendaagse muziekgenres aan bod tijdens de les esthetica. Tijd
om daar verandering in te brengen.
Opdracht: ken je eigen tophits
•

Breng allemaal, leerling én leerkracht een favoriet muzieknummer mee. Liefst een nummer
dat al enigszins de tand des tijds heeft doorstaan. Een nummer dat je al een paar jaar (of
tientallen jaren, afhankelijk van de leeftijd) bijzonder goed vindt. Klassieke muziek, jazz, pop,
schlager... het mag allemaal.

•

Doe op voorhand wat opzoekwerk: ga op zoek naar de roots van jouw favoriete muziek. Kan
je er een etiket op plakken (hiphop, funk, techno, pop, ...)? Wat zijn de kenmerken? Waar is
die muziekstijl ontstaan?

•

Hoort er ook een levensstijl bij jouw muziekkeuze? Een bepaald uiterlijk, bepaalde kledij,
bepaalde waarden, bepaalde sporten, een bepaalde bewegingsstijl...

•

Zoek achtergrondinformatie bij het nummer zelf. Wie heeft het nummer gemaakt? Wanneer?
Waarom? Hoe stond het op dat moment met de carrière van die persoon/ groep? Waar gaat
het nummer over?

•

Het meest interessante: waar en wanneer heb je deze muziek ontdekt? Welk verhaal hoort bij
jouw nummer. Is dit het nummer waarop je voor het eerst verliefd werd? Heeft je bompa bij
de tonen van dit nummer de oorlog gewonnen? Gebruik je dit nummer om in te schatten
hoe lang 3 minuten buikspieroefeningen duren?

•

Zoek een manier om dat alles te presenteren aan mekaar. Organiseer een losse babbel waarin
je fragmenten laat horen, verhalen vertelt enzovoort. Je kan ook een tijdlijn maken met alle
meegebrachte muziek, de overeenkomstige genres bij mekaar leggen en aan de hand van alle
informatie en de verhalen de tijdgeest van verschillende periodes proberen te vatten. Je kan
ook een schriftelijke presentatie maken en die op het internet zetten en in je tekst een link
leggen naar sites waar je de muziek kan horen of waar je de videoclip kan zien
(www.youtube.com of www.amazon.com bijvoorbeeld)

•

Hoort bij de muziek die jouw voorkeur wegdraagt ook een bepaalde bewegingsstijl en ben je
daar helemaal in thuis, toon dan zeker een aantal passen aan de klas. Probeer een korte
sequentie aan te leren: jazz, clipdance, hip hop, jumpen...

•

Deze opdracht kan nog meer gestroomlijnd worden als iedereen op zoek moet naar een
nummer uit zijn of haar geboortejaar. In dat geval zullen alle nummers (buiten dat van de
leerkracht) uit ongeveer hetzelfde jaartal komen. Hoe dan ook moet u deze les zeker
misbruiken om de leerlingen te confronteren met uw eigen oldtimers.

•

Is muziek belangrijk voor je? Wie kan er echt niet zonder?

•

Welk effect heeft muziek op je?
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Zelf dansen
Je kan bewegen op muziek. Je kan ook bewegen zonder muziek. Je kan iets uitbeelden. Je kan elkaar
na-apen. Je kan je neus achterna dansen. Of je buik. Voor leerkrachten die zelf graag rond dans
willen werken en die over voldoende tijd en ruimte beschikken, stellen we graag enkele dans- of
bewegingsopdrachten voor.
•

Warm de leerlingen een beetje op. Het is niet de bedoeling dat ze tijdens deze les halsbrekende
toeren uithalen, maar de opwarming kan hen mentaal los maken. Een speelse opwarming is
‘balletjes gooien’. Je hebt een of twee stoffen balletjes nodig. De leerlingen lopen door de ruimte
en roepen elkaars namen en gooien de balletjes naar elkaar toe. Je kan ritmische muziek opzetten
om de groep wat in de stemming te brengen. Je kan hetzelfde doen terwijl de hele groep achter
elkaar in een cirkel loopt, terwijl je met een klapsignaal aangeeft dat de groep van richting moet
veranderen. Dat vraagt wat meer concentratie.

•

Iedereen staat verspreid in de ruimte. U vraagt iedereen om een persoon in gedachte te houden.
Op uw teken moet iedereen rondjes beginnen lopen rond de persoon die in hun hoofd hadden
(terwijl die persoon zelf natuurlijk niet stil staat). Het gevolg is een plezante chaos, waar iedereen
warm en lacherig van wordt. Doe dit een paar keer. Variatie: de leerlingen houden twee personen
in gedachten. Op uw teken proberen ze een gelijkzijdige driehoek te vormen met die personen.
Dit is een soort energieke evenwichtsoefening die nooit tot stilstand komt.
Opdracht: georganiseerde fuif

•

We dance to forget vertrekt van gewone populaire muziek. Werk voor deze sessie dus ook met
hedendaagse muziek die de leerlingen graag horen. Dim het licht een beetje, als dat mogelijk is en
draai een paar energieke nummers met een duidelijk ritme (techno is heel geschikt). De klas mag
helemaal uit de bol gaan.

•

In de volgende fase vraagt u hen om zich te concentreren op de bewegingen die ze maken. Ze
moeten er twee bewegingen van onthouden. Het mag heel simpel en natuurlijk zijn, een hoofd-of
voetbeweging, een knikje in de knieën.. Hele typische fuif-bewegingen. De enige vereiste is dat ze
de beweging kunnen herhalen en aanleren.

•

Verdeel de leerlingen in kleine groepen van 3 of vier leerlingen. Per groepje leer je elkaars
bewegingen. Die zet je achter mekaar op het ritme van de muziek: bvb 3 x hoofdschudden, 3 x
springen met je armen in de lucht, 2 x schouderdraaien... Plots heb je een complexe choreografie.

•

Toon de choreografieën aan mekaar op muziek. Hoe ziet het eruit? Wat is het effect nu de
bewegingen vast liggen? Een mooi effect krijg je wanneer je twee of drie groepen naast of door
mekaar hun choreografieën ziet uitvoeren. Dan krijgt het al iets meer van de normale chaos op
een fuif, maar toch is het nog gestroomlijnd.

•

Je kan nog ambitieuzer zijn. Vervorm de choreografieën. Maak bepaalde bewegingen heel groot
of heel klein, voer ze trager uit of sneller, las een complete stilstand in, voer de bewegingen met
een ander lichaamsdeel uit. Of trek het open in de ruimte: beslis om elk deel van de choreografie
in een andere formatie uit te voeren en zoek uit hoe je van de ene formatie in de andere komt (zo
krijgt het iets van marjoretten).

•

Voer de choreografie eens uit op compleet andere muziek (klassieke muziek, jazz, een ballade,
soundtrack...) en zie wat het effect is.
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Dans als communicatiemiddel
Naar een dansvoorstelling kijk je anders dan naar een theatervoorstelling. Je kan heel actief kijken en
je eigen web van verhalen rond de dansers weven. Of je kan je geest ontspannen en de beelden
gewoon op je af laten komen. De onderstaande vragen en de tekst kunnen helpen om het specifieke
karakter van een dansvoorstelling te benoemen.
Voorbeeldvragen
•

Dans je (bijvoorbeeld op een fuif) helemaal voor jezelf of is dansen ook een vorm van
communicatie?

•

Zijn er bepaalde dansvormen die meer ‘boodschap’ dragen dan andere? Hoe wordt die
boodschap duidelijk gemaakt?

•

Wat is lichaamstaal? Geef/toon een paar voorbeelden. Kan lichaamstaal meer of minder
zeggen dan gesproken taal?

•

Hoe kijk je naar een dansvoorstelling? Probeer je een logica te vinden? Probeer je het te
begrijpen? Is het een kwestie van aanvoelen? Of draait het louter om de ‘schoonheid’ van
bepaalde bewegingen?

(vrij naar een hoofdstuk uit “Dansen nader bekeken” van Valerie Preston-Dunlop)
Is dans een taal? Sommige vormen van dans communiceren heel direct, zoals de klassieke mime of
de klassieke Indische dans met zijn gesofisticeerde gebarentaal die een heel verhaal vertelt. In
dergelijke dansen heeft elke beweging een heel specifieke betekenis - vlinder, prins, liefde, dood...
Sommige vormen van dans communiceren niets meer dan de dans zelf. Ze zijn zo abstract als dans
kan zijn. En zelfs deze dansen communiceren iets.
Hoe werkt communicatie? Er moet iets zijn dat iemand wil overbrengen en een medium waarmee de
boodschap wordt gevormd. Er moet een zender zijn en een ontvanger. De vorm van de boodschap
beantwoordt aan bepaalde regels: grammatica, codes die andere mensen kunnen ontcijferen om het
te kunnen begrijpen en delen.
...—... ...—...
Dit is een boodschap door middel van puntjes en streepjes, volgens de morsecode verzonden door
iemand om een dringende behoefte over te brengen. S.O.S. S.O.S.
Hoe communiceert dans? Iemand, de choreograaf, heeft iets te zeggen. Zijn/ haar medium is dans,
beweging door performers, met geluid en ritme, waarin ze hun ideeën stoppen om een
dansboodschap te creëren. De dansers voeren de boodschap uit en de toeschouwers ontvangen ze,
op verschillende manieren.
En de codes? De grammatica? Daar zit de moeilijkheid. Er is namelijk niet één danscode, niet één
grammatica. Er zijn er meerdere. Het is veel ingewikkelder dan de morsecode. Elk dansgenre heeft
eigen codes en conventies. Die codes veranderen telkens iemand een nieuwe stijl ontwikkelt, telkens
een nieuwe dans wordt gecreëerd.
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In een dansvoorstelling komt een mix van verschillende soorten codes aan bod. Je hebt de codes die
inherent zijn aan de dagelijkse praktijk van het theater. Het publiek weet wanneer het moet zitten,
wanneer het moet ophouden met praten en moet kijken, zonder dat dit verteld wordt. Het is een
afgesproken code. De lichten van het theater worden gedimd dus stop met praten. Het podium
wordt verlicht, dus kijk. De dansers bewegen en de muziek speelt. Ze houden op en het publiek
applaudisseert. In een andere cultuur gaat het er heel anders aan toe. Optredens bestrijken een hele
dag, ze vinden buiten plaats zonder licht en zonder podium, ...
Bewegingscodes zijn er in overvloed. Gedrag is daar een van. Gedrag en lichaamstaal zijn misschien
wel onze enige echte moedertaal. We gebruiken het de hele dag om ideeën en gevoelens over te
brengen. De taal van het lichaam wordt echter dikwijls overstemd door al ons gebabbel. Wanneer je
een dansvoorstelling bekijkt, zal je automatisch op zoek gaan zulke herkenbare, alledaagse codes. Je
bent op zoek naar betekenis, naar een verhaal. De gedragscode van de danser wordt ook wel de
intentie genoemd. Dat is de manier waarop of het gevoel waarmee hij/ zij de beweging uitvoert.
Misschien is de danser heel traag, geconcentreerd, of zenuwachtig of dromerig, misschien probeert
hij/ zij het publiek uit te dagen... Sommige choreografen bespelen vooral esthetische codes. Ze geven
niet zo om concrete verhalen en houden meer van het mysterie. “Het was prachtig, maar wat
betekende het eigenlijk?”
Toeschouwers zijn geen passieve ontvangers. Zij hebben hun eigen ideeën. Ze vormen hun eigen
interpretatie. Zij kunnen een gedeelte van de boodschap ontdekken of deze missen. Iedereen zal er
iets anders uit halen, afhankelijk van zijn verwachtingen en van eerdere ervaringen uit het verleden.
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Playlist
Je mag, maar hoeft deze lijst niet op voorhand te lezen. Achteraf is de lijst wel gemakkelijk
om een bepaald nummer, dat je gehoord hebt, op te zoeken.

Julie Andrews - Sound of music (1965)
John Denver - Thank God I'm a Countryboy (1975)
Tchaikovsky – Wals uit ballet Doornroosje (1888)
Dick Dale - Ghost Riders in the sky (1994)
Bonzai - Thunderball (1992)
Brenda Lee - Only you (1962)
Bob Azzam – Mustapha (1960)
Nazareth - Love hurts (1976)
The Contours - Do you love me (1962)
Michael Jackson - Black or white (1991)
Las ketchup – The ketchup song (Asereje) (2002)
Dot Allison - Needles of substance (2002)
Beastie Boys – Sabotage (1994)
Dave Berry - This strange effect (1965)
Sister Act - I will follow him (1992)
Nancy Sinatra - Bang bang (1966)
U2 - with or without you (1987)
Ethel Smith - Tico tico (1945)
Velvet Underground - After hours (1969)
Adam Green - Dance with me (2002)
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Nabespreking
Samen napraten over wat je gezien hebt is heel boeiend. Iedereen kijkt op zijn eigen manier en
onthoudt andere dingen. Zo kan je ‘kijkervaringen’ uitwisselen, elkaars kritiek en opmerkingen horen
en elementen in de voorstelling ontdekken die je zelf niet had opgemerkt. Dit is ook het moment om
de verschillende interpretaties voor de motieven uit de voorstelling met elkaar te vergelijken.
Algemene vragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heeft er genoten van de voorstelling. Wie niet? Waarom wel? Waarom niet?
Was het zoals je verwacht had? Was het anders?
Mocht het voor jou korter duren of juist langer?
Voelde je je betrokken bij de voorstelling?
Vond je de voorstelling klassiek of juist modern? Trendy of ouderwets? Vind je dat
belangrijk?
Beschrijf de personages: hun uiterlijk, hun karakter, hun dansstijl...
Wat is de verhouding tussen de twee?
Wat herinner je van het decor? Waar zat de technicus? Waarom denk je dat hij daar gezet is
in plaats van achterin de zaal?
Wat vond je van de muziekkeuze? Welk nummers zijn je opgevallen?

Vragen over dans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kon je genieten van de dans? Zou je nog naar andere dansvoorstellingen gaan kijken?
Welk deel vond je het leukst? Welk het saaist? Kan je ook uitleggen waarom?
Welke dansstijlen heb je allemaal ontdekt?
Waren er bepaalde dansstijlen die je interessanter vond dan andere?
Welke dans had je zelf graag geleerd/ gedanst?
Had de dans betekenis/ een verhaal voor jou of vond je het genoeg om naar de dans op zich
te kijken?
Voelde je zelf de drang om tijdens/na de voorstelling te dansen. Durfde je dat? Waarom,
waarom niet?
Hoe voel je je als je danst op een fuif? Kan je je laten gaan? Wat heb je daarvoor nodig
(juiste omgeving, muziek, drank,...)?
Hoe zie je dans in een uitgaans/feestplek: total exposure, zelfbevrijding, verleidingstactiek,
onnozel doen,...?
Wat denk je over het in hokjes plaatsen van verschillende stijlen? Voel je je aangesproken tot
een bepaalde stijl die tevens met een bepaalde leefgewoonte/kledingstijl gepaard gaan, of
durf je die hokjes ook te doorprikken?
Waarom is jumpen nu zo "hot", of is nog steeds het breakdance en hiphop? Doe je mee, of
ga je ertegenin? Of doe je van alles wat? Is jumpen de nieuwe "indianendans"?
Wat vind je van "sociale contact dansen" zoals slowen, stijldansen, boombals? Brengt het
mensen dichter bij elkaar?
Is dansen iets om te doen, iets om naar te kijken of allebei?
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We dance to forget in de pers
Taste Festival in STUK: We Dance to Forget
Dit interview verscheen in het studentenblad Veto op 16 april 2007

Geschreven door Tatiana De Wée

‘We Dance to Forget’. Schuilt daar iets
achter: dansen jullie echt om te vergeten?

Drie jaar geleden ontmoetten de Belgische
danser Koen De Preter en de Spaanse Maria
Ibarretxe elkaar op de International Young
Makers Marathon. Ze besloten de handen in
elkaar te slaan en persten er een dansconcept
uit. Samen sleuren ze je mee in een eclectische
danstrip waarin ze de meest uiteenlopende
muziekstijlen pogen te verzoenen.

De Preter: «We vonden het vooral een mooie
titel. (lacht) Maar je kan er inderdaad wel iets
achter zoeken. Mensen dansen om het plezier,
maar soms ook om te vergeten. Het drijft je
weg van de realiteit.»
Maria Ibbarretxe: «Soms lijkt het alsof je
wordt meegevoerd naar een andere plaats, een
ander universum. Je bevindt je tijdelijk in een
trip, ver weg van het echte leven. Op de tonen
van de muziek maak je een soort minireis,
waarbij je de route zelf uitstippelt.»

Veto: Is er een reden waarom DJ Bobby
Ewing de muziek mixte? Welke muziek
mogen we dan verwachten?
Koen De Preter: «Onze productieassistente
heeft Bobby Ewing voor ons zien te strikken.
We wilden graag een soort ‘partygevoel’
creëren en hij is daar de geknipte man voor.
Maar we kozen zelf de muziek, hij moest het
enkel tot een mooi geheel mixen.»

Veto: Is dansen voor iedereen weggelegd
of moet het in je genen zitten?
Ibbarretxe: «In het dansen draait het vooral
om het plezier dat je eraan beleeft, oud of jong
maakt niets uit. Bij mij is die dansmicrobe ook
niet onmiddellijk naar boven gekomen, ik was
meer theatraal aangelegd. Mijn zus en moeder
waren allebei dansers. Ik ben er zelf pas op
latere leeftijd mee begonnen, toen ik het eerste
jaar aan de drama- en kunstschool studeerde.»

«In onze dansvoorstelling wilden we ons niet
beperken tot één muziekstijl. We wilden een
mengeling van uiteenlopende muziekgenres,
die samen toch een mooi geheel vormen. Zo
moet je je niet verbazen wanneer je eerst echte
gabbermuziek hoort en daarna ineens de
sprookjesachtige soundtrack van een musical.»

De Preter: «Ik ben wel op jonge leeftijd gestart
met dans, toen ik een jaar of zes was, op
amateuristisch niveau weliswaar. Toen ik
merkte dat het dansen mij echt lag ben ik
overgestapt naar professioneel dansen.»

Veto: Welke dansstijlen beoefenen jullie in
de voorstelling?
De Preter: «De variëteit van de muziek
proberen we te laten reflecteren in het dansen.
Het ene moment staan we te jazzdansen, het
andere moment schakelen we over op
jumpstyle of zelfs breakdance. Maar we
dansen niet perfect, dat is ook helemaal niet de
bedoeling. Bij ons draait het vooral om het
gevoel van het durven dansen, het gevoel van
vrijheid.»

Veto: Vonden andere jongens het niet
vreemd dat je ging dansen?
De Preter: «Toen ik net begon met dansen
niet. Naarmate ik ouder werd, lachten ze er
natuurlijk een beetje mee, maar ik kan wel
tegen een stootje. Het zou dom van me zijn
iets te laten vallen, enkel en alleen omdat
sommige mensen er de spot mee drijven.»

Veto: De titel van jullie dansvoorstelling is
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.Kalverdans boeit pas als het onverwacht gaat schuren.
Deze recensie verscheen in de Nederlandse Volkskrant op 6 juli 2007

Er zit voor iedere toeschouwer minstens een
muziekje bij waaraan hij of zij memorabele
swingmomenten heeft. Of het nu U2's With
or without you is, John Denvers Thank God
I'm a Country Boy of Bang Bang van Nancy
Sinatra, op het moment dat deze hits in de
door dj Bobby Ewing gemixte medley door de
boxen klinken voel je je bijna weer 20, staande
op een volle dansvloer.
In de julidansvoorstelling We dance to forget in
de Amsterdamse Melkweg appeleert de jonge
choreograaf Koen de Preter (Bonheiden,
1981) aan de menselijke oerbehoefte om de
beentjes te lichten op muziek.
Samen met de Spaanse danseres Maria
Ibarretxe del Val jaagt hij er in korte tijd
verschillende dansstijlen doorheen. Ze
rollebollen zich door een verzameling
klassiekers
waarbij
de
willekeurige
aaneenschakeling op de lachspieren werkt.
Soms zetten ze de benepenheid van bepaalde
bewegingen, het rechtlijnige line dancing

bijvoorbeeld, extra aan, waardoor de medley
een licht ironische toets krijgt.
De Preter (als dansers afkomstig van Sasha
Waltz en TRASH en nu door collega choreograaf Sidi Larbi getipt voor het
Julidansprogramma Next) lijkt daarmee een
luchtige versie van de tegendraadse dansmaker
Jerome Bel; zijn danspartner Ibarretxe heeft
wel iets van de dwarse actrice Sanne Vogel haar lijf is net zo'n propje.
We dance to forget mist echter nog een een
tegenkleur. Het is nu vooral lichtvoetig.
Wanneer De Preter halverwege de voorstelling
per ongeluk een fles water in het gezicht van
Ibarretxe slingert - net op het moment dat
Bang Bang klinkt - gaat het duet onverwacht
schuren en dat is precies wat deze kalverdans
nodig heeft.
Ook in het dagelijks leven kolkt er tenslotte
vanalles onder de huid van een zingende,
swingende meute op de dansvloer.

Over de makers
Maria en Koen leerden elkaar kennen tijdens de International Young Makers Marathon 2004, een
initiatief van onder meer Theater aan Zee, dat hun beider voorstellingen, respectievelijk Txatxorra’s
Cube en Les mots…toujours les mots bien sûr, in Oostende, Amsterdam, Bilbao, Brussel en Edinburgh
bracht.
Koen De Preter (Bonheiden, 1981) studeerde af als danser aan de Fontys dansacademie in Tilburg.
Na de solo’s Kat voor de vogels (2003), Les mots…toujours les mots bien sûr (2004) en de
groepsperformance Muted.White.Crash (Kulturama 2005) is We Dance To Forget al de vierde
samenwerking tussen fABULEUS en Koen De Preter. Als danser was hij te zien in producties van
T.R.A.S.H. (Tilburg), in Gezeiten bij Sasha Waltz (Berlijn) en Young People, Old Voices van Raimund
Hoghe.
Maria Ibarretxe del Val (Bilbao, 1977) studeerde aan de Basauri’s Drama Art School, B.A.I. in
Spanje en regie aan de filmschool van San Antonio de los Banos in Cuba. In 2006 maakte ze de
kortfilm Lady Jibia samen met Alaitz Arenzana met de steun van het Ministerie van Cultuur van
Baskenland. Maria werkt zowel met de media dans en theater als experimentele film.
Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui over Koen De Preter
Wie vind jij belangrijk voor de toekomst en ontwikkeling van de danskunst? In wie herken je jezelf of
juist je tegenpool? Deze vraag stelde het International dansfestival Julidans in Amsterdam aan Sidi
Larbi Charkaoui (Les Ballets C de la B/Toneelhuis). Zijn antwoord was “Koen De Preter”, waarna
hij de dansproductie We Dance To Forget uitnodigde op Julidans Next.
‘Ik heb Koen allereerst opgemerkt als danser, er zijn niet zoveel Belgische dansers die daarbij ook
nog origineel zijn. Koen danste destijds bij Sasha Waltz in Berlijn, een vriendin van me. Toen ik hem
zag en sprak, voelde ik dat hij behoefte had om zijn eigen ei te leggen. Dat herkende ik, omdat ik
hetzelfde gevoel had toen ik bij Alain Platel/Les Ballets C. de la B. danste. Op een gegeven moment
krijg je behoefte om je eigen taal te ontwikkelen, om thema’s op je eigen manier te vertalen.
Koen De Preter kwam vanuit Berlijn terug naar België om zichzelf te ontwikkelen. Hij ging aan het
werk bij fABULEUS, midden in een kleine Vlaamse familie choreografen die elkaar kennen. Ik
apprecieer de manier waarop hij werkt. Koen heeft een typisch surreële Belgische smaak. Hij heeft
een droge Vlaamse humor waar ik me in kan vinden, ik heb veel raakvlakken met hem.
Wat hij wil zeggen met de voorstelling We Dance to Forget is heel belangrijk. Dans bracht de mensen
vroeger bij elkaar. Koen wil die functie van dans voor mensen onderling herleiden. Hij wil daarbij
niet alleen met het hoofd werken, maar ook met het lichaam. Zodat we niet enkel nadenken, maar
het lichaam laten praten.
Wat ik mooi vind aan Koen, is dat hij integer is en niets doet om in een vakje te passen. Ik zie het zo:
zijn persoonlijke visie trekt me aan. Het is heel knap dat hij bezig is met wat hij zelf denkt, zijn eigen
opinie articuleert en niet alleen bezig is met wat andere mensen van hem denken.
Het was een moeilijke keuze voor hem om bij Sasha Waltz weg te gaan. Dansen in een groep is
comfortabel. Maar Koen kijkt niet wat hem het meeste oplevert, hij blijft bij zichzelf. Chapeau!‘ (Sidi
Larbi Cherkaoui, juli 2007)
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fABULEUS
fABULEUS evolueerde tussen 1991 en 1997 van een tweejaarlijks internationaal theaterfestival voor
jongeren naar een continu werkende maar qua bezetting zeer wisselende productiestructuur met
jongeren tussen 6 en 30 jaar. Sinds 1995 maakte fABULEUS 40 theater- en dansproducties.
Tussen 1996 en 2005 was fABULEUS een project van kunstenorganisatie/landelijke jeugddienst
Artforum. De eerste producties speelden vooral in Leuven (’t Barre Land, De uitzondering en de regel, Het
Proces, Ego Sublimo, …), maar na 1998 begon er ook interesse te komen van festivals (Tweetakt,
Victoria, De Opkomst, BRONKS, Jonge Harten, …) en cultuurcentra in Vlaanderen en gingen de
meeste producties uitgebreid op tournee door Vlaanderen. Tijdens het seizoen 2002-2003 kwam er
voor het eerst een projectsubsidie dans van de Vlaamse Gemeenschap (voor Eros Flux) en won
fABULEUS de 1000 Watt-Lichtpuntprijs ”wegens de uitgesproken artistieke keuze, het roeien tegen de stroom in
en het geloof in het kunnen van jonge mensen.” (juryrapport 1000 WATT) In 2004 ontving fABULEUS twee
projectsubsidies, één voor de dansproductie Instant Karma en één voor de theaterproductie Johnnieboy,
en werd de productie Dromen hebben veters genomineerd voor de 1000 Watt-prijs 2003. Dromen hebben
veters was de eerste dansproductie van fABULEUS die werd gedanst door kinderen. In 2004 maakte
fABULEUS een dansproductie met zowel gehandicapte als niet-gehandicapte dansers: Lilium.
Hiervoor werd een projectsubsidie jeugdwerk bekomen. Ook de theaterproductie Wolfsroedel kreeg
een projectsubsidie theater. 2005 was een belangrijk jaar voor fABULEUS: de organisatie vierde haar
tiende verjaardag en kreeg het bericht vanaf 2006 structureel gesubsidieerd te worden door de
Vlaamse Gemeenschap. Bovendien werd fABULEUS genomineerd voor de prestigieuze Vlaamse
Cultuurprijzen 2005 (zie jurytekst verderop).
Naast de “producties door en voor jongeren” geeft fABULEUS ook ondersteuning aan jonge
theater- en dansmakers die uit podiumkunstenopleidingen komen of uit de jongerenwerking
doorstromen. Voorbeelden hiervan zijn Antoon & Mirabella (2002), Alles in Toranje! (2002), Randschade
(2003), Les mots ... toujours les mots bien sûr (2004), Spelregels (2005), El Gran Teatro del Mundo (2006),
César mijn broer is een paard (2006) en We dance to forget (2007).
Theaterproducties van fABULEUS 1995-2007:
’t Barre Land, Tankred Dorst/Remko Van Damme (1995)
De uitzondering en de regel, Bertolt Brecht/Vital Schraenen (1997)
Het proces, Franz Kafka/Vital Schraenen (1998)
Lapse of time, Alexandre Lyra Leite/Dirk De Lathauwer/Ana Borges (1998)
Winterslaap, Heleen Verburg/Jo Huylebroeck (1998)
Meisje Niemand, Tomek Tryzna/Dirk De Lathauwer/Ruth Joos (2000)
Altamira, Hein Mortier (2000)
The way young lovers do, diverse/Dirk De Lathauwer/Ruth Joos (2001)
Antoon en Mirabella, Stefan Boonen/Steven Beersmans/Sofie Palmers (2002)
Alles in Toranje!, Filip Bilsen/Greet Bilsen/Frauke Depreitere (2002)
Yvonne, prinses van Bourgondië, Witold Gombrowicz/Dirk De Lathauwer (2002)
Het Zwarte Pietverdriet, Tom Struyf (2002)
Maria en José, Erlend Loe/Victor Peeters/Naomi Meulemans (2003)
Witte rozen voor Carla, Stefan Lernous/Victor Peeters (2003)
Kwartet, Heiner Müller/Dirk De Lathauwer (2004)
Johnnieboy, diverse/Victor Peeters (2004)
Spelregels, Floortje Zwigtman/Koen Monserez (2004)
Knijnepijn, Leentje Van de Cruys/Hanne Struyf (2005)
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Wolfsroedel, Floortje Zwigtman/Dirk De Lathauwer (2006)
El Gran Teatro del Mundo, Tom Struyf/Leen Roels (2006)
Forza, Benjamin Van Tourhout (2007)
Chatgirl, Jef Van gestel/Eelco Smits (2007)
Wacht wacht wacht, Günther Samson (2007)
Jeanne, Dirk De Lathauwer (2007)
Bananen drijven niet, Roos Van Vlaenderen/Annelore Stubbe (2007)
Festiviteit, Menno Vandevelde/Michiel Vandevelde/Arthur De Roey/Toon Vandevelde/Jozef
Wouters (2007)
Candide, Koen Monserez (2007)
Dansproducties van fABULEUS 1998-2007:
Ego Sublimo, Randi De Vlieghe (1998)
Baken, Randi De Vlieghe (1999)
Mijn benen zijn al lang maar de wereld staat op stelten, Filip Bilsen/Greet Bilsen/Frauke Depreitere (2000)
Autopsie (met boontjes), Karlon Fonteyn (2001)
BBB & wasverzachter, Natascha Pire (2002)
Beet (er is alleen maar een stukje af), Randi De Vlieghe (2002)
Als/Dan, Patrick Bellemans (2003)
Kat voor de vogels, Koen De Preter (2003)
Eros Flux, Randi De Vlieghe (2003)
Dromen hebben veters, Kwint Manshoven/Joke Laureyns (2003)
Randschade, Kwint Manshoven/Joke Laureyns (2003)
Les mots ... toujours les mots bien sûr, Koen De Preter (2004)
Dagelijks geopend, Lies Cuyvers (2004)
Instant Karma, Natascha Pire (2004)
Lilium, Iris Bouche/Goele Van Dijck (2004)
White Muted Crash, Koen De Preter (2004)
The Day Dolly Danced, Randi De Vlieghe (2005)
Kievielaviedekie, Thomas Devens (2005)
Voetenvliegen, Alexandra Meijer (2005)
Indian Curry, Natascha Pire (2006)
César mijn broer is een paard, Filip Bilsen/Jeroen Lenaerts/Frauke Depreitere/Wanda Eyckerman/
Sophie Beyne (2006)
We dance to forget, Koen De Preter en Maria Ibarretxe (2007)
Naast artistiek relevant theater maken met jongeren is het ook de algemene doelstelling van
fABULEUS om in Leuven een theateractiviteit met jonge mensen op gang te brengen zoals die in
Brussel door Bronks, in Antwerpen door HETPALEIS, in Gent door de Kopergietery en Victoria
wordt gerealiseerd. Met deze ambitie willen we ons niet meten of identificeren met deze huizen. Het
is echter wel zo dat zij ergens halverwege de jaren ’90 allemaal intensief werkten met jongeren onder
professionele begeleiding en dat in die periode ook fABULEUS in zijn huidige vorm ontstond.
Ondanks de aanwezigheid van organisaties als STUK en Braakland/ZheBilding zijn Leuven en
Vlaams-Brabant nog altijd een behoorlijk braakliggend terrein als het op “creatie” aankomt. Op het
vlak van theater en dans willen wij hiervoor alvast het juiste klimaat creëren: we organiseren
regelmatig audities (die telkens makkelijk 40 jongeren lokken), zoeken daarbij in de eerste plaats naar
mensen met noodzaak in de ogen, stellen repetitieruimte ter beschikking, trekken regisseurs en
choreografen aan om met jongeren te werken…

21

fABULEUS wordt artistiek geleid door theaterwetenschapper Dirk De Lathauwer en een artistiek
team dat bestaat uit hemzelf, Veerle Van Schoelant, Peter Anthonissen en Randi De Vlieghe. Voor
elk project wordt een complementair team deskundige begeleiders aangetrokken. In het verleden
werd gewerkt met choreograaf Randi De Vlieghe (Hans Hof Ensemble, Bronks), regisseur Vital
Schraenen (Ensemble Leporello, Tirasila), dramaturg Peter Anthonissen (theaterrecensent bij De
Morgen, redactie Etcetera, Theater Antigone, Theater Artemis), Ruth Joos (Conservatorium A’pen,
Studio Brussel), Alexandre Lyra Leite (artistiek leider van het Portugese gezelschap In.estética),
productieleidster Veerle Van Schoelant (Kunstbende, Hush Hush Hush), choreografe Natascha Pire
(Tweelicht en zoon, Ensemble Leporello, de Kopergietery), danser/choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui
(Les Ballets C. de la B., Toneelhuis), acteur/regisseur Victor Peeters (Kopergietery, HetPaleis, De
wetten van Kepler), acteur Steven Beersmans (D&A, De Zeepcompagnie), acteur/regisseur Koen
Monserez (Ensemble Leporello, Ensemble D&A), Iris Bouche (Rosas, Toneelhuis), Goele Van Dijck
(Inkvis), choreograaf Thomas Devens (Inti), choreografe Alexandra Meijer, choreograaf Koen De
Preter (Sasha Walz, D), acteur Nico Sturm (Cie De Koe), choreografen Joke Laureyns en Kwint
Manshoven (de Kopergietery, Kabinet Kunstjes), e.a. In de toekomst plannen we ondermeer
samenwerkingen met regisseurs Benjamin Van Tourhout (Ceremonia, Nunc), Koen Monserez
(Ensemble Leporello, Ensemble D&A), Jef Van gestel (het veemtheater, NL), Lenneke Maas
(United-C, NL), Robby Cleiren (De Roovers), Nico Sturm (Cie De Koe), jonge
dansers/choreografen Sandra Delgadillo en Caroline D’haese en auteur Saskia De Coster (‘Jeuk’,
‘Eeuwige Roem’, …). Het is precies die verzamelde deskundigheid in confrontatie met gemotiveerde
jongeren die fABULEUS onderscheidt van andere jongerenprojecten die zich eerder in de
hobbysfeer situeren.
Persfragmenten
“Er is enkel voluit ingezoemd op de lange, niet vanzelfsprekende tekst van Gombrowicz en op het
acteerspel van de dertien jongeren. Een bewonderenswaardige keuze is dat. Een illustratie ook van
de bewuste ambitie van het gezelschap om het jonge theaterpubliek echt te emanciperen, in plaats
van het zoet te houden met wat het graag lust.” (Wouter Hillaert in De Morgen, 15 november 2002)
“De 1000Watt-jury heeft het met haar nominaties voor de Lichtpuntprijs nog maar eens bevestigd:
fABULEUS is een rijzende ster aan de jeugdtheaterhemel. Het Leuvense gezelschap maakte de
laatste jaren niet enkel een reeks goede voorstellingen, maar liet zich evenzeer opmerken door zijn
consequent open omgang met jonge makers en spelers.” (Wouter Hillaert in De Morgen, 18 maart
2003)
“Wegens de uitgesproken artistieke keuze, het roeien tegen de stroom in en het geloof in het
kunnen van jonge mensen, motiveerde de jury. Voor de jonge directeur Dirk De Lathauwer, sinds
jaar en dag bezieler van fABULEUS en bijhorende kunstenorganisatie Artforum een opsteker.” (De
Morgen, 28 april 2003)
“Het jeugdtheater ligt goed in de markt, heet het ook. Het leidt tot meer troepjes en producties, niet
altijd tot meer kwaliteit. Al timmeren er een aantal (fABULEUS bijvoorbeeld) behoorlijk stevig
aan hun weg.” (Annelies De Waele, De Morgen, 6 januari 2003)
“Jongerentheater fABULEUS neemt al tien jaar een vrij unieke positie in het Vlaamse
theaterlandschap in.” (Els De Bodt, Het Belang van Limburg, 15 november 2002)
« De laatste jaren staat het Leuvense jongerentheater fABULEUS opvallend vaak in de kijker met een
aantal opmerkelijke theater- en dansproducties. (…) Een ideale gelegenheid dus om eens wat langer
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stil te staan bij een alsnog niet gesubsidieerd gezelschap dat toch al enige tijd aan de weg timmert van
artistiek kwalitatief theater voor en door jongeren. » (Patrick Jordens in De Scène, februari 2001)
« In Leuven waakt fABULEUS over jong theater. Hun dans/theaterproducties als BAKEN en Meisje
Niemand kregen veel applaus. » (Geert Sels in De Standaard, 2 november 2000)
« Nomen est omen. Het jongerentheater fABULEUS betovert al jaren met een mix van dans,
theater, poëzie, jeugdige gekte en kreativiteit. » (Filip Hermans in Veto, november 2000)
« Dat bij een boel jongeren gepassioneerd bezig (willen) zijn met theater, ziet men al jaren bij Victoria
in Gent. Maar ook in Leuven broeit het. fABULEUS geeft al enkele seizoenen jongeren de kans om
onder professionele begeleiding een goede dans- of theatervoorstelling neer te poten. » (Kim
Neuskens in Veto, april 2000)
« …een groep zoals fABULEUS maakt school in het Leuvense… » (Béa Migom in een studie over
jongerentheater in Vlaanderen, Fevecc-publicatie 2000)
“Sandrine, de winnares van Idool 2004, was nog niet aan zingen toe toen ze als jonge tiener bij
Fabuleus begon. Ze hield het bij playbacken. Fabuleus is de stal waar jong talent uit diverse
disciplines zijn eerste stappen zette: Elke Neuville (Woestijnvis), Koen De Preter (Berlijnse
danscompagnie Sasha Walz), Rebecca Lenaerts (momenteel op tournee met Sam Bogaerts met de
sonnetten van Shakespeare) of Marijs Boulogne (eigen theaterparcours).” (Geert Sels in De
Standaard, november 2005)
Juryrapporten 1000 Watt
De 1000Watt is een Vlaams-Nederlandse prijs die wordt toegekend aan de
indrukwekkendste podiumkunstenproductie van het afgelopen (kalender)jaar voor kinderen
of jongeren in Vlaanderen en Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van € 25.000
verbonden.
Maart 2003, nominatietekst 1000-Watt Lichtpunt: “Het Leuvense gezelschap ƒABULEUS kiest
bewust voor het maken van jeugdtheater met jongeren, maar richt zich sinds kort op een verruimde
doelgroep: van jonge kinderen tot en met pubers en adolescenten. De resolute keuze voor een puur
artistieke benadering en het naar waarde schatten van de onervaren spelers en het publiek worden
door de jury bijzonder gewaardeerd. Als organisatie is ƒABULEUS de afgelopen jaren duidelijk
geprofessionaliseerd, wat is terug te zien in de kwaliteit en de kwantiteit van de voorstellingen. Het
gezelschap toont lef door met een niet-artistieke, sociale organisatie een project op te zetten met
onervaren jongeren uit de bijzondere jeugdzorg uit Brugge (Beet, er is alleen maar een stukje af) en trekt
professionele makers van buiten aan die hun sporen inmiddels hebben verdiend, zoals Randi de
Vlieghe of Natascha Pire (choreografe).
ƒABULEUS kiest ervoor telkens met andere, onervaren jongeren te werken en gaat daarbij evidente
keuzes, onder andere wat tekstmateriaal betreft (Meisje niemand, Mijn benen zijn al lang maar de wereld
staat op stelten) bewust uit de weg, wat resulteert in een scala aan producties. Yvonne (Prinses van
Bourgondië), waarin dertien spelers van tussen de 16 en 22 jaar de complexe tekst van Gombrowicz
spelen voor een publiek van leeftijdgenoten vormt een geslaagd voorbeeld van waar ƒABULEUS toe
in staat is: een artistieke voorstelling maken die meer is dan een alternatieve vrijetijdsbesteding.”
April 2003, fABULEUS wint de 1000-Watt Lichtpuntprijs, “wegens zijn uitgesproken artistieke
keuze, het roeien tegen de stroom in en het geloof in het kunnen van jonge mensen.” De prijs houdt
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uitnodigingen in voor verschillende festivals: Theater aan Zee 2003 (Oostende), Tweetakt 2004
(Utrecht) en Boulevardfestival 2004 (Den Bosch).
Maart 2004, nominatietekst 1000 Watt-prijs voor Dromen hebben veters!!!
Uit de 171 producties voor kinderen en jongeren die de 1000Wattjury het afgelopen kalenderjaar in
Vlaanderen en Nederland in première zag gaan, heeft zij vijf voorstellingen gekozen en Dromen hebben
veters is daar één van!
“Vorig seizoen ontving fABULEUS het Lichtpunt voor hun met veel lef gemaakte kwaliteitsvolle,
artistieke projecten voor en door jongeren. Dit jaar bevestigt het gezelschap deze ingeslagen weg met
de productie Dromen hebben veters. Deze dansvoorstelling vertrekt vanuit een relevante
maatschappelijke betrokkenheid en toont een podium dat openstaat naar de wereld, zonder de
boodschap al te expliciet te maken. De choreografen, Joke Laureyns en Kwint Manshoven, werkten
met een grote en diverse groep kinderen en jongeren. De getoonde bewegingsfrasen getuigen telkens
van een geïnspireerde keuze die dicht bij de belevingswereld van kinderen en jongeren staat. Samen
vormen de frasen een helder, artistiek doordacht concept, waarbinnen diverse disciplines - beweging,
beeld en muziek - steeds op elkaar ingrijpen en elkaar voortdurend versterken.
Dromen hebben veters maakte indruk op de jury omdat ze, binnen een artistiek uitgeklaarde visie, dwingt
tot nadenken over de grens tussen alledaagse beweging en dans, tussen wat kan en niet kan, tussen
knuffelfactor en eigenheid, tussen uiterlijke en innerlijke noodzaak. Een voorstelling die hoe dan ook
op het netvlies blijft hangen.”
fABULEUS genomineerd voor de Vlaamse cultuurprijzen 2005
Deze officiële cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap zijn een blijk van erkenning voor
organisaties of personen die door hun artistieke activiteiten of bijzondere verdiensten tijdens het
afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen.
fABULEUS was 1 van de 3 genomineerden voor de cultuurprijs jeugdtheater. Hieronder wat de jury
schreef over fABULEUS:
“In november 2005 vierde fABULEUS niet alleen zijn tienjarig bestaan, maar ook de structurele
erkenning als theatergezelschap. Al die tijd bleef fABULEUS koppig volgehouden werken met
kinderen en jongeren. Het deed dat met weinig geld en zonder artistieke toegevingen. fABULEUS
neemt jonge mensen ernstig, maar gaat niet zonder meer in hun universum mee. Elke productie is
het resultaat van een zoektocht, een dialoog tussen de jonge spelers/dansers en de iets minder jonge
regisseurs, choreografen of andere kunstenaars, geruggesteund door het fABULEUS-team. De jury
prijst het enthousiasme en de zorgvuldigheid waarmee fABULEUS nieuw talent en beloftevolle
kunstenaars aantrekt. Evenveel lof heeft ze voor de professionele aanpak van elk productieaspect, de
interactie tussen kinderen/jongeren en theatermakers en de openheid én veeleisendheid waarmee
telkens opnieuw wordt gewerkt aan voorstellingen. Die spreken het jonge publiek aan, maar
bedienen het toch klakkeloos niet op zijn wenken. Het zijn credo’s die fABULEUS zowel in zijn
theater- als in zijn dansvoorstellingen respecteert. Geen evidente keuze, maar de aanpak werkt wel.
Dat bewijzen onder andere de recente voorstellingen Instant Karma, Spelregels en Kievielaviedekie.”
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