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Ieva Miseviciute, ‘Tongue PhD’, performance, CAC/Arts Printing House, Vilnius, 
4 June 2015. Photography: Andrej Vasilenko/CAC Vilnius.
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Duurzaam 
tot in de 
microvezels.

The university’s rooms are 
cleaned with products that have 
minimal environmental impact, 
such as microfibre cloths and 
cleaning agents bearing the 
European Ecolabel.

uu.nl/visiblysustainable

De ruimtes van de Universiteit 
Utrecht worden schoongemaakt 
met producten die het milieu 
zo min mogelijk belasten, 
zoals microvezeldoeken en 
schoonmaakmiddelen met het 
Europees Ecolabelkeurmerk. 

uu.nl/zichtbaarduurzaam

Even dimmen.

A great way to save energy is to 
turn down your computer screen 
to 50% brightness. This generates 
a softer light and is also more 
gentle on your eyes.

uu.nl/visiblysustainable

Een geweldige manier om energie 
te besparen is om de helderheid 
van je computerscherm terug te 
zetten naar 50%. Bovendien geeft dit 
zachter licht en is daarmee prettiger 
voor je ogen.
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These toilets are environmentally 
friendly: the LED lighting operates 
on motion detectors, the sensor 
taps minimise water use and 
the paper towels are made from 
recycled material.

uu.nl/visiblysustainable

Deze toiletgroep is duurzaam: 
de LED-verlichting reageert op 
beweging, de sensorkranen zorgen 
voor minder watergebruik en de 
papieren handdoekjes zijn gemaakt 
van gerecycled materiaal.
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Ook onze 
kranen zijn 
gepromoveerd.

Consider the environment: print 
as little as possible, double-sided 
as standard (default settings) and 
multiple pages per sheet.

uu.nl/visiblysustainable

Print duurzaam: zo min mogelijk, 
dubbelzijdig (standaard ingesteld)  
en meerdere pagina’s op één vel.

uu.nl/zichtbaarduurzaam
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Ook de 
papieren 
handdoekjes 
zijn uiterst 
belezen.

Welbeschouwd 
zijn ze oliedom.

One liter of water and one 
liter of oil is needed to produce 
one disposable plastic bottle. 
Prevent unnecessary waste of 
raw materials and use a durable 
water bottle that you can refill.

uu.nl/visiblysustainable

Er is maar liefst één liter water en 
één liter olie nodig om één plastic 
wegwerpflesje te produceren. 
Voorkom onnodige verspilling 
van grondstoffen en gebruik een 
hervulbare, duurzame waterfles.
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Met een beetje
wielskracht 
maken we de 
wereld groener.

We are taking measures to reduce 
CO2 emissions on all fronts, includ-
ing mobility. No less than 58% of 
commuters at UU travel by bicycle. 
Staff have the opportunity to pur-
chase a bicycle via their à la carte 
collective labour agreement, which 
is one way in which the university 
encourages the use of bicycles.

uu.nl/visiblysustainable

Ook op het gebied van mobiliteit 
dringen we de CO2-uitstoot terug. 
Voor maar liefst 58% van het woon-
werkverkeer wordt de fiets gebruikt. 
Medewerkers kunnen een fiets 
aanschaffen via cao à la carte en 
hiermee stimuleert de Universiteit 
Utrecht het gebruik van de fiets.

uu.nl/zichtbaarduurzaam
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STICHTING NIET NORMAAL ENGLISH

Stichting Niet Normaal

Stichting Niet Normaal is opgericht in 2007 en heeft als doel het maken 
van publiektrekkende beeldende kunst manifestaties over maatschappelijk 
relevante thema’s. Oprichtend directeur van Stichting Niet Normaal Ine 
Gevers organiseerde eerder Ik + de Ander. Art and the Human Condition en het 
bijbehorende boek Voorbij Ethiek en Esthetiek. Dit in 1994 samen met voorzitter 
Hester Alberdingk Thijm gerealiseerde project staat bekend als Nederlands 
eerste politiek geëngageerde tentoonstelling en kreeg alom internationale lof 
en aandacht. www.inegevers.net

In een tijd waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten moeite hebben 
hun publiek te bereiken en te activeren, geeft de werkwijze van Stichting 
Niet Normaal een alternatief. Stichting Niet Normaal hanteert het practice-
what-you-preach model en investeert al in het voortraject in de relaties met 
verschillende publieks- groepen.

Geïnspireerd door kunstenaars, denkers en activisten dicht Stichting 
Niet Normaal het gat tussen publiek en politiek, zoekt de kracht die ons 
burger maakt in plaats van consument en toont hoe informele overlevings- 
strategieën en kleine initiatieven het kunnen winnen van een teveel aan 
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NIET NORMAAL  FOUNDATION NEDERLANDS

Niet Normaal Foundation

Niet Normaal Foundation was founded in 2007 and aims to create expanded 
visual art exhibitions on socially relevant themes for a broad audience. 
Founding director of the Niet Normaal Foundation Ine Gevers organized 
before I + the Other. Art and the Human Condition and the accompanying book 
Beyond Ethics and Aesthetics. This 1994-1997 project, which she realised along 
with chairwoman Hester Alberdingk Thijm, is known to be the first Dutch 
politically engaged exhibition and received widespread international praise 
and attention. 
www.inegevers.net

At a time when government, corporations and research institutes struggle 
to reach their audience and to activate them, the Niet Normaal Foundation 
brings an alternative. The foundation uses the practice-what-you-preach 
model and has been investing in relations with different audiences in its 
preliminary phases.

Inspired by artists, thinkers and activists the Niet Normaal Foundation closes 
the gap between public and politics, seeking the power that makes people 
citizens rather than consumers, showing how informal survival strategies and 
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Strange 
tales from 
my Chinese 
studio (or 
a script 

for a work 
I didn’t 

make, yet)
我的聊斋志异（即为我暂未创作的作品而写的脚本）

Maurice Bogaert

Strange 
tales from 
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我的聊斋志异（即为我暂未创作的作品而写的脚本）

Maurice Bogaert

我的聊
斋志异（即
为我暂未
创作的作
品而写的

脚本）

IFP工作室驻地艺术家MAURICE BOGAERT（NL）
展示于芝麻空间的装置艺术作品

展
览

时
间

：
 1

2月
14

-2
1日

，
12

-1
8点

钟

地
点

：
北

京
市

，
100009东

城
区

，
黑

芝
麻

胡
同

13号

开幕时间：12月14日（周日），下午4点钟
当晚会为屁股冻僵的观众提供老北京的冬季小食和热红酒
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Ecosociale educatie
op de Brede school

WAT HEET LICHAMELIJKE OPVOEDING?
HENK OOSTERLING &
AETZEL GRIFFIOEN (RED.)
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Zwaarlijvigheid, depressie, pestgedrag, gebrek aan concentratie; de kiemen van een o nge
zonde leefstijl worden al vroeg in het leven van kinderen geplant. Wat heet l ichamelijke 
opvoeding? Ecosociale educatie op de Brede school werpt de vraag op wat lichamelijke 
opvoeding als onderdeel van het onderwijscurriculum in de 21e eeuw zal inhouden om dit 
soort problemen vroegtijdig te signaleren en te pareren. Wetenschappers, lectoren, beleids
makers en vakdocenten kijken vanuit hun expertise en ervaringen terug op het project 
Fysieke Integriteit van Rotterdam Vakmanstad/Skillcity. Dit ecosociale project is t ussen 
2008 en 2012 als regulier onderdeel van het lesprogramma experimenteel ontwikkeld op 
de openbare basisschool Bloemhof in de gelijknamige wijk in Rotterdam Zuid. Fysieke 
Integriteit stimuleert systematisch het ecosociale bewustzijn van leer lingen door hen 
bewust te maken van hun energiehuishouding en hun eetgewoontes. Direct aansluitend 
bij hun interesses worden zij verantwoordelijk gemaakt voor hun keuzes en gedrag in een 
ecosociale cirkel. Deze bestaat uit sporten (judo), samen eten, koken, tuinieren, natuur en 
milieulessen en filosoferen. Hierbij zijn ouders, docenten, begeleiders en s tagiairs uit het 
mbo, hbo en universitair onderwijs nauw betrokken. Gedurende drie jaar is de fysieke, 
sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen wetenschappelijk gemoni
tord. De succesvolle uitkomsten van dit experiment zijn in dit boek samengevat.
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Performance Platform is a website and webapp listing public activities from four different 
organizations based in Amsterdam: Het Veem Theater, NBprojects, If I Can’t Dance and 
DasArts. In addition, it calls attention to other performance related events in the city and 
abroad. Performance Platform is an entirely subjective, but broadly oriented mapping of  
the performance landscape. More than a user-friendly listing, it invites for new routes and 
discoveries across the city and across institutions where the (performing) arts take place.
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NEW!
HOT! 
(C)OLD       
 WAR!

30 December 2011 
17.00 hrs, Rotterdam

Verboomstraat 184 C presents: 
New! Hot! (C)Old! War!

New! Hot! (C)Old! War! is a project 
about arbitrary borders. Neighbours 
and best friends can become bitter 
enemies overnight with a single 
stroke of the pen.

An evening of time-based art.
 

Programme:
 
17.00 Welcome
17. 30  Introduction by  

Marcel van den Berg 
– Glühwein and hot chocolate

18. 00   Presentation of works by  
Anne Schiffer & Maurice Bogaert 
Bram Nijssen, Lauren von Gogh 
& Robyn Cook (SLICA) 

19.00 Soup and bread
19. 45  VideoTime – Features: 1983, 

The Brink of Apocalypse
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PSi Lexicon
Being international is not a given but 
a question, and this question touches 
upon the very discourse we use, and 
the ownership of concepts through 
which we engage with the objects 
we study. The Lexicon addresses 
this aspect of PSi’s ambition to be 
international. This ongoing project 
aims to create a multi-lingual lexicon 
as a manifesto of critical discourse, 
multiplying our perspectives and 
understandings of what Performance 
Studies is and revealing the way that 
regional practices may contribute to 
such perspectives and understandings, 
therefore also expressing the 
international diversity policy of PSi. 

If your were to use words from 
your native language to approach 
performance studies – drawing on the 
language’s cultural particularities and 
artistic usages – what would these 
words be and how would they allow 
you to think about performance? 

We invite artists, practitioners, 
theorists and thinkers, to choose and 
propose words, for which they will 
present a lexicon entry/text of up to 
300 words. 

If you would like to contribute to 
the Lexicon or would like to know 
more about it, please contact Efrosini 
Protopapa.

Editor 
Efrosini Protopapa
 
Contributors 
Vicky Adamou
Marios Chatziprokopiou
Stella Dimitrakopoulou
Zoi Dimitriou
Christiana Galanopoulou
Antigone Gyra 
Katerina Paramana
Spyros Petritis
Adonis Volanakis
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NIET NORMAALWat is normaal en wie bepaalt dat eigenlijk? 

Deze vraag staat centraal in Niet Normaal. Perfectie 

is de norm geworden in de westerse samenleving. 

Mooi en gelukkig zijn is maakbaar en daardoor 

een keuze, ongelukkig zijn je eigen schuld. Dat we 

met onze deelname aan het normalisatieproces 

onszelf de kans ontnemen daadwerkelijk te leven, is 

een para dox die voor veel kunstenaars een uitdaging 

vormt. In Niet Normaal laten meer dan 90 beeldend 

kunste naars ons op een andere manier naar de wereld 

kij ken: schokkend, wreed, maar ook humoristisch en 

ontroerend. Met werk van onder anderen Marlene 

Dumas, Thomas Hirschhorn, Nathalie Djurberg, Liza 

May Post, Marc Quinn en Louise Bourgeois. 

Daarnaast zijn essays opgenomen over uiteenlo

pende onderwerpen als de spectaculaire groei 

van ADHD, concurrentie met cyborgs in de sport, 

de strijd tussen validen en invaliden in science

fictionfilms en competente mensen met hulpmiddelen, 

geschreven door schrijvers, denkers en wetenschap

pers als Donna Haraway, Tom Shakespeare, Amade 

M’charek, Trudy Dehue en Michel Callon. 

Niet Normaal is inspirerend, boeiend, prikkelt de ver

beelding en zet aan tot nadenken.
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DIVERSITY IN ART, SCIENCE & SOCIETY
Difference on Display poses the question of what is 

normal and who decides this from a variety of angles. 

The pursuit of perfection dominates our lives, it has 

become a norm in Western society. Being beautiful 

and happy is an option, so being unhappy must be 

our own fault. Yet by participating in this process 

of homogenized perfection we deprive ourselves of 

the chance to really live – an irony not lost on many 

of today’s artists. In Difference on Display more than 

90 international artists, including Marlene Dumas, 

Thomas Hirschhorn, Nathalie Djurberg, Liza May Post, 

Marc Quinn and Louise Bourgeois, show us different 

ways of seeing the world: shocking and harsh, but 

humorous and touching as well. 

A series of essays exploring diverse issues, such as 

the exponential increase in ADHD, competing with 

cyborg athletes, the battle between the able-bodied 

and disabled in sci-fi films and able people using 

technical aids complement the works of art. They 

were written by such highly respected names in their 

field as Donna Haraway, Tom Shakespeare, Amade 

M’charek, Trudy Dehue and Michel Callon. 

Difference on Display inspires, excites, grips the imag-

ination and gives us cause for reflection.  
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Met de etalage zijn enkele van de kostbaarste momenten uit het le-
ven van elke boekenliefhebber verbonden. Wanneer die eenmaal een 
inkomen heeft en kan aanschaffen wat hij wil, slinken die momenten 
soms tot fracties van seconden, waardoor er ontegenzeggelijk veel 
van het verfijnde etalage-genot verloren gaat. De bezitter van een 
goedgevulde beurs loopt in een winkelstraat, passeert daarbij ook 
een boekhandel, werpt een blik in de etalage, wordt aangetrokken 
door een omslag, beent de zaak in, wijst de verkoper op de titel in 
kwestie en stapt even later met zijn aanwinst naar buiten. Fijn voor 
hem, maar hoe weinig gelegenheid geeft hij zich nog om elk moment 
ten volle te genieten? Boek gezien, boek gekocht, ’s avonds stuk in 
boek gelezen. Zelf weet hij voor het slapengaan niet eens meer dat 
die transactie ooit heel anders verliep. En daarmee lijkt ook de tover 
van ooit voorgoed verdwenen.

    Toch is dat niet zo. Het vergt misschien enig herinneren, maar de 
naschok van de sensatie zindert een leven lang na, en is nog wel de-
gelijk terug te halen. Voor mij zijn de jaren , toen ik stu-
dent neerlandistiek was aan de Universiteit van Amsterdam, in dit 
opzicht van niet te onderschatten belang geweest. Een student heeft, 
zoals bekend, nooit geld genoeg, maar merkwaardigerwijze is hij 
bijvoorbeeld toch met regelmaat in een café te vinden. Zo was dat in 
mijn geval ook. Zelfs slaagde ik erin mijn boekenbezit maandelijks 
uit te breiden, met nieuwe maar vooral tweedehands exemplaren. 
    Daartoe placht ik, soms in gezelschap van een of twee medestu-
denten, een wandeling te maken langs diverse antiquariaten in de 
hoofdstad. Nog altijd ken ik er een groot aantal, en zou ik de geur 
per etablissement kunnen omschrijven, niet omdat ik ze in de ruim 
twintig jaar die sedertdien zijn verstreken ben blijven bezoeken, 
maar uitsluitend omdat de herinnering zo krachtig is. 

    Een en ander heeft veel te maken met die krappe beurs. De anti-
quariatentocht was een noodgedwongen lange wandeling: wie wei-
nig geld heeft te spenderen, kan zich geen verspilling permitteren.  

Voor de etalage, 
Arjan Peters

een katern van het wereldboek
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SO FRESH, EXCITING!
Michael Kars and Thomas de Kroon from Den Bosch, Tamara Karsdorp,
Paul de Waal and Martijn Dijksma from Utrecht, Gerbrand Burger and
Regina Kelaita from Amsterdam, Ties Ten Bosch from Rotterdam,
Maurice Blok from Enschede, Stephanie Jamet and Charlott
Henrikson from Den Haag and Sarah Garbarg from Nantes, gave
input to the project in three parts: #1, an exhibition, #2 where 8
events and #3 another exhibition. For #2, So Fresh, Exciting! had
the possibility to do the events in 8 other non-profit spaces in
Holland; Casco Utrecht, Filmhuis Den Haag, Moira Utrecht, Veemvloer
Amsterdam, Sign Groningen, Hedah Maastricht, Kunstvlaai Amsterdam
and Tent Rotterdam. Having this opportunity it was possible to
engage the other spaces in the project and to draw attention to
So Fresh in other cities, mostly the cities where the artists studied in.
So Fresh, Exciting! (‘So Fresh!’) is an experiment from Expodium
aiming to give other input in just-graduate-artist shows. Expodium
is not interested in putting up shows, we are much more interes-
ted in change through collaboration. We think that only through
dialogue and collaboration new heights can be reached. By
choosing artists who have a critical attitude towards arts and society,
we try to create space where thoughts and works can bloom. We
think that the potential is already present, it is the gap in between
fixed and straight drawn lines that is interesting to look at. Through
this thought, the structure of ‘So Fresh!’ is the only fixed given,
and with that the place where in between potential can be
found.  With this publication we would like to show you the process of
this exciting year, as a starting point for new thoughts. We would
also like to give you a broader view on collaborative group projects. It
seems that a lot of artist run initiatives experiment on working
together over a longer time, like 'Basis' in Artis Den Bosch as most
interesting one. But there are also many artists who think about
how they want to work, and how they want to collaborate in a
project. By inviting Maarten Vanden Eynde (from Enough Room for
Space/ERforS) and Marcel van den Berg, to talk about their pro-
jects, we intent to activate other artists to start their own pro-
jects. Maarten Vanden Eynde will talk about collaboration and why this
is a way of working that speeds up things, in the light of their ERforS
projects. Marcel van den Berg will talk about his view on creating a
group show where everyone is part of the whole process without
giving in on individual ideas and works. Both texts, together with
our experience and thoughts about the project, constitute a
decent basis for an overview and can function as a motivator and inspi-
rator to start up a group project yourself. So keep in mind: the only
way to gain new heights and see alternatives is when you dare to
step into a space where nothing is certain. As curators we want to
thank the group for the inspiring year they gave us, the enlightened
ideas, the astonishing works, the great laughs, the exciting con-
versations, the beers, nightly bars and much, much more.  We also
want to thank all the institutions that made it possible for the
artists to show outside of Utrecht. And last but not least we want
to thank the volunteers of Expodium, friends of the group and
everybody who was involved, for their contribution to So Fresh,
Exciting! Bart Witte, Maaike Gouwenberg

During the whole year there was a constant conversation
on the internet. Not only practical stuff but really long and inte-
resting, fascinating, activating and beautiful discussions about
all kind of topics. Some of the conversations where short but
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Paul de Waal and Martijn Dijksma from Utrecht, Gerbrand Burger and
Regina Kelaita from Amsterdam, Ties Ten Bosch from Rotterdam,
Maurice Blok from Enschede, Stephanie Jamet and Charlott
Henrikson from Den Haag and Sarah Garbarg from Nantes, gave
input to the project in three parts: #1, an exhibition, #2 where 8
events and #3 another exhibition. For #2, So Fresh, Exciting! had
the possibility to do the events in 8 other non-profit spaces in
Holland; Casco Utrecht, Filmhuis Den Haag, Moira Utrecht, Veemvloer
Amsterdam, Sign Groningen, Hedah Maastricht, Kunstvlaai Amsterdam
and Tent Rotterdam. Having this opportunity it was possible to
engage the other spaces in the project and to draw attention to
So Fresh in other cities, mostly the cities where the artists studied in.
So Fresh, Exciting! (‘So Fresh!’) is an experiment from Expodium
aiming to give other input in just-graduate-artist shows. Expodium
is not interested in putting up shows, we are much more interes-
ted in change through collaboration. We think that only through
dialogue and collaboration new heights can be reached. By
choosing artists who have a critical attitude towards arts and society,
we try to create space where thoughts and works can bloom. We
think that the potential is already present, it is the gap in between
fixed and straight drawn lines that is interesting to look at. Through
this thought, the structure of ‘So Fresh!’ is the only fixed given,
and with that the place where in between potential can be
found.  With this publication we would like to show you the process of
this exciting year, as a starting point for new thoughts. We would
also like to give you a broader view on collaborative group projects. It
seems that a lot of artist run initiatives experiment on working
together over a longer time, like 'Basis' in Artis Den Bosch as most
interesting one. But there are also many artists who think about
how they want to work, and how they want to collaborate in a
project. By inviting Maarten Vanden Eynde (from Enough Room for
Space/ERforS) and Marcel van den Berg, to talk about their pro-
jects, we intent to activate other artists to start their own pro-
jects. Maarten Vanden Eynde will talk about collaboration and why this
is a way of working that speeds up things, in the light of their ERforS
projects. Marcel van den Berg will talk about his view on creating a
group show where everyone is part of the whole process without
giving in on individual ideas and works. Both texts, together with
our experience and thoughts about the project, constitute a
decent basis for an overview and can function as a motivator and inspi-
rator to start up a group project yourself. So keep in mind: the only
way to gain new heights and see alternatives is when you dare to
step into a space where nothing is certain. As curators we want to
thank the group for the inspiring year they gave us, the enlightened
ideas, the astonishing works, the great laughs, the exciting con-
versations, the beers, nightly bars and much, much more.  We also
want to thank all the institutions that made it possible for the
artists to show outside of Utrecht. And last but not least we want
to thank the volunteers of Expodium, friends of the group and
everybody who was involved, for their contribution to So Fresh,
Exciting! Bart Witte, Maaike Gouwenberg

During the whole year there was a constant conversation
on the internet. Not only practical stuff but really long and inte-
resting, fascinating, activating and beautiful discussions about
all kind of topics. Some of the conversations where short but
others went on for almost the whole period, or stopped and
continued at different moments during the year. The lively dialo-
gues were the glue between the whole project. This sharing of
ideas and thoughts brought the artists closer together. A selec-
tion of these convesation can be found in the enclosed folder.
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<05>
<05> theater over grenzen en onbegrensdheden, over manipulatie en illusie > Voorafgegaan door twee avonden met workshoppresentaties staat in Theater Kikker

vier dagen lang theater centraal dat vragen stelt over de grenzen van datzelfde theater. Met dit mini-festival, dat we <05> doopten, willen we een ‘pas op de plaats’

maken. We gaan op zoek naar grenzen en onbegrensdheden. Waar houdt een theatervoorstelling op te bestaan? Kun je in een theatrale ruimte zijn zonder er daad-

werkelijk te zijn? Veranderen nieuwe media de wereld, veranderen ze de kunst? Worden fantasieën tastbaar, illusies voelbaar? Wat is ‘echt’, wat alleen maar tech-

niek? <05> een serie voorstellingen die de grenzen opzoeken, overschrijden. Voor aanvullende informatie over debatten en gesprekken, zie onze website:

www.theaterkikker.nl > Workshoppresentaties > studenten Theaterwetenschap, HKU Faculteit Drama en Theater, HKU Faculteit Kunst, Media en Technologie > In een

laboratoriumopstelling in Hilversum werkten achttien studenten aan korte voorstellingen die in de twee dagen voor 05 getoond worden in Theater Kikker. Ze komen

van de acteursopleiding, van theaterwetenschap en van de opleiding KMT. Ze bogen zich over drie onderzoeksgebieden: live sampling (waarin live videobewerking

theatraal gemaakt wordt), soundscape (waarin dit met klank gebeurt) en manipulatie en interactiviteit (waarin performer en techniek elkaar ‘sturen’). > Flock > Carolien

Hermans > Interactieve Installatie > Carolien Hermans maakt van jou niet alleen een toeschouwer, maar ook een speler. Achter in de foyer, in de garderobe, staat een

groot videoscherm. Flock (kudde, zwerm) is een heus 3D-dansgame, waarbij je door samen te werken met vier andere ‘toeschouwers’ annex medespelers een groeps-

choreografie maakt. Je ziet jezelf, je ziet de anderen en samen moet je als groep opereren. Resultaat: een gezamenlijke reis langs verschillende landschappen. De

flock beweegt als een karakter door de virtuele ruimte. > This Performance > David Weber-Krebs > Theater > Theater waarin ogenschijnlijk niets gebeurt en toch onein-

dig veel. Een ruimte van verwachting, een ruimte van verbeelding, die ver buiten de grenzen van het theater reiken. Toch blijft alles beperkt tot het hier en tot het nu.

Doorlopend horen we de zin "This performance is about to…", een tot in het oneindige verlengde aankondiging. Wanneer de tekst eindigt, liggen alle mogelijkheden

opnieuw open. Dood en geboorte, begin en einde. Alles lijkt al aanwezig, terwijl er niets is gebeurd. This performance maakt het theater tot wat het in zijn essentie

is: een ruimte van mogelijkheden, een plaats, waar mensen samenkomen om tijd en ruimte te delen. Dan betreedt een actrice de ruimte. Haar acteren is geconcen-

treerd, gereduceerd tot – alweer – de essentie, die van het bijna niets, waarin alles mogelijk is. > concept, tekst, regie: David Weber-Krebs • spel: Jennifer Minetti •

installatie: Benoît Goupy • coproductie Plateaux, Mousonturm Frankfurt en Gasthuis > Crash 2.0 > Crew > Theater > De manipulatie ten top. Technologie grijpt in in

wat je ogen zien en wat je hersenen registreren. In Crash 2.0 ontregelt Eric Joris de zintuigen van de bezoeker. Je waarneming komt op zijn kant te staan. > Crash 2.0

neemt je mee op een bevreemdende trip van iets meer dan een half uur. De leden van het Vlaamse Crew geven een toelichting op hun speciaal voor deze productie

ontworpen machines en laten je de werking ervan ervaren. Techniek neemt bezit van je lichaam, of zoals een recensent optekende: "Ik zie de kamer waar ik werd

binnengebracht vooraleer ik mijn technologische trip begon. Ik blijk stevig met mijn beide benen op de grond te staan. De crash vond enkel plaats in mijn hoofd, maar

mijn lichaam reageerde. De ultieme crash. Lichaam en geest worden één op de grens van virtueel en reëel." > concept: Eric Joris i.s.m. Kurt Vanhoutte • tekst: Peter

Verhelst • met: Dr. Philippe Bekaert, Christoph De Boeck, Eric Joris, Dr. Kurt Vanhoutte, Els van Peborgh, Karl Van Welden • coproductie Het Toneelhuis, Crew, Theater

Kikker > Veranderingen > Karin Post > Dans > Een confrontatie tussen virtueel en reëel, tussen beweging en computertechniek. ‘Motion capture’ zet bewegingen om

in 3D-animaties, ontworpen door beeldend kunstenaar Yvonne Fontijne. Veranderingen, of zoals de makers eigenlijk schrijven: Veranderingen, is een voorstelling over

het lichaam in al zijn hoedanigheden: sierlijk, grotesk, verlangend, atletisch. Veranderingen is ook theater als samengestelde kunst, een samenspel van choreograaf,

kunstenaar en componist. Hun inbreng is gelijkwaardig en autonoom. Samen staan Karin Post, Yvonne Fontijne en componist Peter van Bergen garant voor een voor-

stelling die beweegt van lyrisch-theatraal  tot  geometrisch-abstract. Veranderingen voert je mee in een wereld van verleiding, entertainment en snelheid, maar ook

in een wereld van herinnering, fantasie en droom. > Extra: Het tweede deel van Veranderingen bestaat uit een projectie van een 3-dimensionale kleurruimte van Peter

Struycken, gebaseerd op de Scriabin’s compositie Prometheus. > idee en realisatie: Karin Post • dans: Karin Post, Dries van der Post • muziek: Peter van Bergen •

gebaseerd op werk van Guus Janssen • motion capture animaties: Yvonne Fontijne • 3D-animaties: Peter Struycken > Ursonate – Charles Krutzen •

Publieksbeschimping (lezing) – ’t Barre Land (o.v.b.) > Ook in de vorige eeuw is stevig geworsteld met theatrale middelen. Zo ontdeed Kurt Schwitters klank van zijn

betekenis en maakte Peter Handke van het theater de naar zichzelf verwijzende werkelijkheid. > ‘Sound ‘n’ video performer’ Charles Krutzen – geregeld te gast in

Kikkers Proeflokaal – brengt het klankgedicht Ursonate van de Duitse dada-kunstenaar Kurt Schwitters, die het gedicht tussen 1919 en 1932 componeerde. Bijzonder

is dat Krutzen werkt aan een ‘vertaling’ van de Ursonate. De ‘Duitse’ klanken maakt hij ‘Zuid-Limburgs’. Voorlopige titel: De Boemssonate. Vanavond hoort u het groot-

ste deel in de oorspronkelijke versie, delen zijn echter al te horen in de nieuwe klanken. Op de achtergrond ziet u filmbeelden en hoort u de Theremin, het enige instru-

ment dat bespeeld wordt zonder het aan te raken. > Onder enig voorbehoud kondigen we tevens acteurs van ’t Barre Land aan die in dit dubbelprogramma een lezing

geven van Publieksbeschimping, de spraakmakende toneeltekst van Peter Handke uit 1966. Het is een tekst die consequent verwijst naar de theatrale gebeurtenis van

datzelfde moment. Handke laat ons horen hoe wij de acteur zien en hoe de acteur ons ziet en ontrafelt zo woord voor woord het theater. > www.perphoetry.com >

Jerusalem >  Berlin >  Film > Kernpunt van drie wereldgodsdiensten. Onderwerp van wereldpolitiek. Oorsprong en toekomst tegelijk. Jeruzalem. Israëli gaan er gebukt

onder angst, Palestijnen zijn er tweederangs. Om hen heen hangt de adem van een metropool: discotheken, markten, bouwprojecten, kunstenaars, feesten. Alle breuk-

lijnen komen samen in deze navel van de wereld. > Een maand lang filmde het Vlaamse kunstenaarscollectief Berlin ruim 120 uur beeldmateriaal bij elkaar: stads-

beelden, interviews, een party aan de klaagmuur, de veiligheidsmuur, een Palestijnse doedelzakrepetitie, een vluchtelingenkamp, checkpoints, een orthodoxe

moonwalk. > Deze indringende film- én podiumervaring brengt de werkelijkheid in het theater. Het publiek zit tussen drie schermen die samen het portret vormen

van een stad en haar 'personages': journalisten Jennifer Griffon en Greg Myre, rabijn Daniel Ebstein, taxichauffeurs Nour Siam en Ziad Alaraj, pelgrims, schrijver

Meir Shalev, studenten Munir Nusiebeh en Avishai Feldman en een stuk of wat toeristen. > concept: Berlin (Bart Baele, Yves Degryse, Caroline Rochlitz) • soundtrack:

Guy Van Nueten > www.berlinberlin.be > It’s my ass you’ve been thinking about - Paz Rojo • Facing the invisible - Robert Steijn > Dans & Theater > Het lichaam terug-

gebracht tot zichzelf, het private omgebogen tot het publieke. Twee korte, extreme voorstellingen samengebracht in één dubbelprogramma. > It’s my ass (…) is een

uiterst geconcentreerde bewegingsstudie, een solo waarin het lichaam zichzelf waarneemt. Op het provocatieve af. In de ogen van Paz Rojo is dansen focussen op

de binnenkant van het lijf, op details als huid en zenuwen of zelfs op verlangens om iets te doen of juist te laten. Ze wil in deze voorstelling het ritme van de bewe-

gingen, het mechanisme breken. Keer op keer keert het lichaam terug naar dat ene punt van instabiliteit. > Twee jaar geleden st ierf de vader van Robert Steijn in zijn

armen. Het was één van de mooiste dingen die hij ooit meemaakte. Hij geeft deze ervaring vorm in Facing the invisible, een theatrale lezing, waarin de performer zijn

vader, Ben Steijn, met de computer tot virtuele tegenspeler maakt. Vader en zoon vertellen hetzelfde verhaal, maar vanuit hun eigen perspectief. Zoon en vader door-

breken de scheidslijn tussen het ik en de ander. > It’s my ass you’ve been thinking about: dans en choreografie: Paz Rojo • video: Danielle Kwaaitaal > Facing the invi-

sible: spel: Ben Steijn, Robert Steijn • regie: Robert Steijn • muziek: Steve Heather • software: Keyworx/Waagsociety >>> ontwerp >>> Bram Nijssen >>> Utrecht
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www.theaterkikker.nl > Workshoppresentaties > studenten Theaterwetenschap, HKU Faculteit Drama en Theater, HKU Faculteit Kunst, Media en Technologie > In een

laboratoriumopstelling in Hilversum werkten achttien studenten aan korte voorstellingen die in de twee dagen voor 05 getoond worden in Theater Kikker. Ze komen

van de acteursopleiding, van theaterwetenschap en van de opleiding KMT. Ze bogen zich over drie onderzoeksgebieden: live sampling (waarin live videobewerking

theatraal gemaakt wordt), soundscape (waarin dit met klank gebeurt) en manipulatie en interactiviteit (waarin performer en techniek elkaar ‘sturen’). > Flock > Carolien

Hermans > Interactieve Installatie > Carolien Hermans maakt van jou niet alleen een toeschouwer, maar ook een speler. Achter in de foyer, in de garderobe, staat een

groot videoscherm. Flock (kudde, zwerm) is een heus 3D-dansgame, waarbij je door samen te werken met vier andere ‘toeschouwers’ annex medespelers een groeps-

choreografie maakt. Je ziet jezelf, je ziet de anderen en samen moet je als groep opereren. Resultaat: een gezamenlijke reis langs verschillende landschappen. De

flock beweegt als een karakter door de virtuele ruimte. > This Performance > David Weber-Krebs > Theater > Theater waarin ogenschijnlijk niets gebeurt en toch onein-

dig veel. Een ruimte van verwachting, een ruimte van verbeelding, die ver buiten de grenzen van het theater reiken. Toch blijft alles beperkt tot het hier en tot het nu.

Doorlopend horen we de zin "This performance is about to…", een tot in het oneindige verlengde aankondiging. Wanneer de tekst eindigt, liggen alle mogelijkheden

opnieuw open. Dood en geboorte, begin en einde. Alles lijkt al aanwezig, terwijl er niets is gebeurd. This performance maakt het theater tot wat het in zijn essentie

is: een ruimte van mogelijkheden, een plaats, waar mensen samenkomen om tijd en ruimte te delen. Dan betreedt een actrice de ruimte. Haar acteren is geconcen-

treerd, gereduceerd tot – alweer – de essentie, die van het bijna niets, waarin alles mogelijk is. > concept, tekst, regie: David Weber-Krebs • spel: Jennifer Minetti •

installatie: Benoît Goupy • coproductie Plateaux, Mousonturm Frankfurt en Gasthuis > Crash 2.0 > Crew > Theater > De manipulatie ten top. Technologie grijpt in in

wat je ogen zien en wat je hersenen registreren. In Crash 2.0 ontregelt Eric Joris de zintuigen van de bezoeker. Je waarneming komt op zijn kant te staan. > Crash 2.0

neemt je mee op een bevreemdende trip van iets meer dan een half uur. De leden van het Vlaamse Crew geven een toelichting op hun speciaal voor deze productie

ontworpen machines en laten je de werking ervan ervaren. Techniek neemt bezit van je lichaam, of zoals een recensent optekende: "Ik zie de kamer waar ik werd

binnengebracht vooraleer ik mijn technologische trip begon. Ik blijk stevig met mijn beide benen op de grond te staan. De crash vond enkel plaats in mijn hoofd, maar

mijn lichaam reageerde. De ultieme crash. Lichaam en geest worden één op de grens van virtueel en reëel." > concept: Eric Joris i.s.m. Kurt Vanhoutte • tekst: Peter

Verhelst • met: Dr. Philippe Bekaert, Christoph De Boeck, Eric Joris, Dr. Kurt Vanhoutte, Els van Peborgh, Karl Van Welden • coproductie Het Toneelhuis, Crew, Theater

Kikker > Veranderingen > Karin Post > Dans > Een confrontatie tussen virtueel en reëel, tussen beweging en computertechniek. ‘Motion capture’ zet bewegingen om

in 3D-animaties, ontworpen door beeldend kunstenaar Yvonne Fontijne. Veranderingen, of zoals de makers eigenlijk schrijven: Veranderingen, is een voorstelling over

het lichaam in al zijn hoedanigheden: sierlijk, grotesk, verlangend, atletisch. Veranderingen is ook theater als samengestelde kunst, een samenspel van choreograaf,

kunstenaar en componist. Hun inbreng is gelijkwaardig en autonoom. Samen staan Karin Post, Yvonne Fontijne en componist Peter van Bergen garant voor een voor-

stelling die beweegt van lyrisch-theatraal  tot  geometrisch-abstract. Veranderingen voert je mee in een wereld van verleiding, entertainment en snelheid, maar ook

in een wereld van herinnering, fantasie en droom. > Extra: Het tweede deel van Veranderingen bestaat uit een projectie van een 3-dimensionale kleurruimte van Peter

Struycken, gebaseerd op de Scriabin’s compositie Prometheus. > idee en realisatie: Karin Post • dans: Karin Post, Dries van der Post • muziek: Peter van Bergen •

gebaseerd op werk van Guus Janssen • motion capture animaties: Yvonne Fontijne • 3D-animaties: Peter Struycken > Ursonate – Charles Krutzen •

Publieksbeschimping (lezing) – ’t Barre Land (o.v.b.) > Ook in de vorige eeuw is stevig geworsteld met theatrale middelen. Zo ontdeed Kurt Schwitters klank van zijn

betekenis en maakte Peter Handke van het theater de naar zichzelf verwijzende werkelijkheid. > ‘Sound ‘n’ video performer’ Charles Krutzen – geregeld te gast in

Kikkers Proeflokaal – brengt het klankgedicht Ursonate van de Duitse dada-kunstenaar Kurt Schwitters, die het gedicht tussen 1919 en 1932 componeerde. Bijzonder

is dat Krutzen werkt aan een ‘vertaling’ van de Ursonate. De ‘Duitse’ klanken maakt hij ‘Zuid-Limburgs’. Voorlopige titel: De Boemssonate. Vanavond hoort u het groot-

ste deel in de oorspronkelijke versie, delen zijn echter al te horen in de nieuwe klanken. Op de achtergrond ziet u filmbeelden en hoort u de Theremin, het enige instru-

ment dat bespeeld wordt zonder het aan te raken. > Onder enig voorbehoud kondigen we tevens acteurs van ’t Barre Land aan die in dit dubbelprogramma een lezing

geven van Publieksbeschimping, de spraakmakende toneeltekst van Peter Handke uit 1966. Het is een tekst die consequent verwijst naar de theatrale gebeurtenis van

datzelfde moment. Handke laat ons horen hoe wij de acteur zien en hoe de acteur ons ziet en ontrafelt zo woord voor woord het theater. > www.perphoetry.com >

Jerusalem >  Berlin >  Film > Kernpunt van drie wereldgodsdiensten. Onderwerp van wereldpolitiek. Oorsprong en toekomst tegelijk. Jeruzalem. Israëli gaan er gebukt

onder angst, Palestijnen zijn er tweederangs. Om hen heen hangt de adem van een metropool: discotheken, markten, bouwprojecten, kunstenaars, feesten. Alle breuk-

lijnen komen samen in deze navel van de wereld. > Een maand lang filmde het Vlaamse kunstenaarscollectief Berlin ruim 120 uur beeldmateriaal bij elkaar: stads-

beelden, interviews, een party aan de klaagmuur, de veiligheidsmuur, een Palestijnse doedelzakrepetitie, een vluchtelingenkamp, checkpoints, een orthodoxe

moonwalk. > Deze indringende film- én podiumervaring brengt de werkelijkheid in het theater. Het publiek zit tussen drie schermen die samen het portret vormen

van een stad en haar 'personages': journalisten Jennifer Griffon en Greg Myre, rabijn Daniel Ebstein, taxichauffeurs Nour Siam en Ziad Alaraj, pelgrims, schrijver

Meir Shalev, studenten Munir Nusiebeh en Avishai Feldman en een stuk of wat toeristen. > concept: Berlin (Bart Baele, Yves Degryse, Caroline Rochlitz) • soundtrack:

Guy Van Nueten > www.berlinberlin.be > It’s my ass you’ve been thinking about - Paz Rojo • Facing the invisible - Robert Steijn > Dans & Theater > Het lichaam terug-

gebracht tot zichzelf, het private omgebogen tot het publieke. Twee korte, extreme voorstellingen samengebracht in één dubbelprogramma. > It’s my ass (…) is een

uiterst geconcentreerde bewegingsstudie, een solo waarin het lichaam zichzelf waarneemt. Op het provocatieve af. In de ogen van Paz Rojo is dansen focussen op

de binnenkant van het lijf, op details als huid en zenuwen of zelfs op verlangens om iets te doen of juist te laten. Ze wil in deze voorstelling het ritme van de bewe-

gingen, het mechanisme breken. Keer op keer keert het lichaam terug naar dat ene punt van instabiliteit. > Twee jaar geleden st ierf de vader van Robert Steijn in zijn

armen. Het was één van de mooiste dingen die hij ooit meemaakte. Hij geeft deze ervaring vorm in Facing the invisible, een theatrale lezing, waarin de performer zijn

vader, Ben Steijn, met de computer tot virtuele tegenspeler maakt. Vader en zoon vertellen hetzelfde verhaal, maar vanuit hun eigen perspectief. Zoon en vader door-

breken de scheidslijn tussen het ik en de ander. > It’s my ass you’ve been thinking about: dans en choreografie: Paz Rojo • video: Danielle Kwaaitaal > Facing the invi-

sible: spel: Ben Steijn, Robert Steijn • regie: Robert Steijn • muziek: Steve Heather • software: Keyworx/Waagsociety >>> ontwerp >>> Bram Nijssen >>> Utrecht
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<05>
<05> theater over grenzen en onbegrensdheden, over manipulatie en illusie > Voorafgegaan door twee avonden met workshoppresentaties staat in Theater Kikker

vier dagen lang theater centraal dat vragen stelt over de grenzen van datzelfde theater. Met dit mini-festival, dat we <05> doopten, willen we een ‘pas op de plaats’

maken. We gaan op zoek naar grenzen en onbegrensdheden. Waar houdt een theatervoorstelling op te bestaan? Kun je in een theatrale ruimte zijn zonder er daad-

werkelijk te zijn? Veranderen nieuwe media de wereld, veranderen ze de kunst? Worden fantasieën tastbaar, illusies voelbaar? Wat is ‘echt’, wat alleen maar tech-

niek? <05> een serie voorstellingen die de grenzen opzoeken, overschrijden. Voor aanvullende informatie over debatten en gesprekken, zie onze website:

www.theaterkikker.nl > Workshoppresentaties > studenten Theaterwetenschap, HKU Faculteit Drama en Theater, HKU Faculteit Kunst, Media en Technologie > In een

laboratoriumopstelling in Hilversum werkten achttien studenten aan korte voorstellingen die in de twee dagen voor 05 getoond worden in Theater Kikker. Ze komen

van de acteursopleiding, van theaterwetenschap en van de opleiding KMT. Ze bogen zich over drie onderzoeksgebieden: live sampling (waarin live videobewerking

theatraal gemaakt wordt), soundscape (waarin dit met klank gebeurt) en manipulatie en interactiviteit (waarin performer en techniek elkaar ‘sturen’). > Flock > Carolien

Hermans > Interactieve Installatie > Carolien Hermans maakt van jou niet alleen een toeschouwer, maar ook een speler. Achter in de foyer, in de garderobe, staat een

groot videoscherm. Flock (kudde, zwerm) is een heus 3D-dansgame, waarbij je door samen te werken met vier andere ‘toeschouwers’ annex medespelers een groeps-

choreografie maakt. Je ziet jezelf, je ziet de anderen en samen moet je als groep opereren. Resultaat: een gezamenlijke reis langs verschillende landschappen. De

flock beweegt als een karakter door de virtuele ruimte. > This Performance > David Weber-Krebs > Theater > Theater waarin ogenschijnlijk niets gebeurt en toch onein-

dig veel. Een ruimte van verwachting, een ruimte van verbeelding, die ver buiten de grenzen van het theater reiken. Toch blijft alles beperkt tot het hier en tot het nu.

Doorlopend horen we de zin "This performance is about to…", een tot in het oneindige verlengde aankondiging. Wanneer de tekst eindigt, liggen alle mogelijkheden

opnieuw open. Dood en geboorte, begin en einde. Alles lijkt al aanwezig, terwijl er niets is gebeurd. This performance maakt het theater tot wat het in zijn essentie

is: een ruimte van mogelijkheden, een plaats, waar mensen samenkomen om tijd en ruimte te delen. Dan betreedt een actrice de ruimte. Haar acteren is geconcen-

treerd, gereduceerd tot – alweer – de essentie, die van het bijna niets, waarin alles mogelijk is. > concept, tekst, regie: David Weber-Krebs • spel: Jennifer Minetti •

installatie: Benoît Goupy • coproductie Plateaux, Mousonturm Frankfurt en Gasthuis > Crash 2.0 > Crew > Theater > De manipulatie ten top. Technologie grijpt in in

wat je ogen zien en wat je hersenen registreren. In Crash 2.0 ontregelt Eric Joris de zintuigen van de bezoeker. Je waarneming komt op zijn kant te staan. > Crash 2.0

neemt je mee op een bevreemdende trip van iets meer dan een half uur. De leden van het Vlaamse Crew geven een toelichting op hun speciaal voor deze productie

ontworpen machines en laten je de werking ervan ervaren. Techniek neemt bezit van je lichaam, of zoals een recensent optekende: "Ik zie de kamer waar ik werd

binnengebracht vooraleer ik mijn technologische trip begon. Ik blijk stevig met mijn beide benen op de grond te staan. De crash vond enkel plaats in mijn hoofd, maar

mijn lichaam reageerde. De ultieme crash. Lichaam en geest worden één op de grens van virtueel en reëel." > concept: Eric Joris i.s.m. Kurt Vanhoutte • tekst: Peter

Verhelst • met: Dr. Philippe Bekaert, Christoph De Boeck, Eric Joris, Dr. Kurt Vanhoutte, Els van Peborgh, Karl Van Welden • coproductie Het Toneelhuis, Crew, Theater

Kikker > Veranderingen > Karin Post > Dans > Een confrontatie tussen virtueel en reëel, tussen beweging en computertechniek. ‘Motion capture’ zet bewegingen om

in 3D-animaties, ontworpen door beeldend kunstenaar Yvonne Fontijne. Veranderingen, of zoals de makers eigenlijk schrijven: Veranderingen, is een voorstelling over

het lichaam in al zijn hoedanigheden: sierlijk, grotesk, verlangend, atletisch. Veranderingen is ook theater als samengestelde kunst, een samenspel van choreograaf,

kunstenaar en componist. Hun inbreng is gelijkwaardig en autonoom. Samen staan Karin Post, Yvonne Fontijne en componist Peter van Bergen garant voor een voor-

stelling die beweegt van lyrisch-theatraal  tot  geometrisch-abstract. Veranderingen voert je mee in een wereld van verleiding, entertainment en snelheid, maar ook

in een wereld van herinnering, fantasie en droom. > Extra: Het tweede deel van Veranderingen bestaat uit een projectie van een 3-dimensionale kleurruimte van Peter

Struycken, gebaseerd op de Scriabin’s compositie Prometheus. > idee en realisatie: Karin Post • dans: Karin Post, Dries van der Post • muziek: Peter van Bergen •

gebaseerd op werk van Guus Janssen • motion capture animaties: Yvonne Fontijne • 3D-animaties: Peter Struycken > Ursonate – Charles Krutzen •

Publieksbeschimping (lezing) – ’t Barre Land (o.v.b.) > Ook in de vorige eeuw is stevig geworsteld met theatrale middelen. Zo ontdeed Kurt Schwitters klank van zijn

betekenis en maakte Peter Handke van het theater de naar zichzelf verwijzende werkelijkheid. > ‘Sound ‘n’ video performer’ Charles Krutzen – geregeld te gast in

Kikkers Proeflokaal – brengt het klankgedicht Ursonate van de Duitse dada-kunstenaar Kurt Schwitters, die het gedicht tussen 1919 en 1932 componeerde. Bijzonder

is dat Krutzen werkt aan een ‘vertaling’ van de Ursonate. De ‘Duitse’ klanken maakt hij ‘Zuid-Limburgs’. Voorlopige titel: De Boemssonate. Vanavond hoort u het groot-

ste deel in de oorspronkelijke versie, delen zijn echter al te horen in de nieuwe klanken. Op de achtergrond ziet u filmbeelden en hoort u de Theremin, het enige instru-

ment dat bespeeld wordt zonder het aan te raken. > Onder enig voorbehoud kondigen we tevens acteurs van ’t Barre Land aan die in dit dubbelprogramma een lezing

geven van Publieksbeschimping, de spraakmakende toneeltekst van Peter Handke uit 1966. Het is een tekst die consequent verwijst naar de theatrale gebeurtenis van

datzelfde moment. Handke laat ons horen hoe wij de acteur zien en hoe de acteur ons ziet en ontrafelt zo woord voor woord het theater. > www.perphoetry.com >

Jerusalem >  Berlin >  Film > Kernpunt van drie wereldgodsdiensten. Onderwerp van wereldpolitiek. Oorsprong en toekomst tegelijk. Jeruzalem. Israëli gaan er gebukt

onder angst, Palestijnen zijn er tweederangs. Om hen heen hangt de adem van een metropool: discotheken, markten, bouwprojecten, kunstenaars, feesten. Alle breuk-

lijnen komen samen in deze navel van de wereld. > Een maand lang filmde het Vlaamse kunstenaarscollectief Berlin ruim 120 uur beeldmateriaal bij elkaar: stads-

beelden, interviews, een party aan de klaagmuur, de veiligheidsmuur, een Palestijnse doedelzakrepetitie, een vluchtelingenkamp, checkpoints, een orthodoxe

moonwalk. > Deze indringende film- én podiumervaring brengt de werkelijkheid in het theater. Het publiek zit tussen drie schermen die samen het portret vormen

van een stad en haar 'personages': journalisten Jennifer Griffon en Greg Myre, rabijn Daniel Ebstein, taxichauffeurs Nour Siam en Ziad Alaraj, pelgrims, schrijver

Meir Shalev, studenten Munir Nusiebeh en Avishai Feldman en een stuk of wat toeristen. > concept: Berlin (Bart Baele, Yves Degryse, Caroline Rochlitz) • soundtrack:

Guy Van Nueten > www.berlinberlin.be > It’s my ass you’ve been thinking about - Paz Rojo • Facing the invisible - Robert Steijn > Dans & Theater > Het lichaam terug-

gebracht tot zichzelf, het private omgebogen tot het publieke. Twee korte, extreme voorstellingen samengebracht in één dubbelprogramma. > It’s my ass (…) is een

uiterst geconcentreerde bewegingsstudie, een solo waarin het lichaam zichzelf waarneemt. Op het provocatieve af. In de ogen van Paz Rojo is dansen focussen op

de binnenkant van het lijf, op details als huid en zenuwen of zelfs op verlangens om iets te doen of juist te laten. Ze wil in deze voorstelling het ritme van de bewe-

gingen, het mechanisme breken. Keer op keer keert het lichaam terug naar dat ene punt van instabiliteit. > Twee jaar geleden st ierf de vader van Robert Steijn in zijn

armen. Het was één van de mooiste dingen die hij ooit meemaakte. Hij geeft deze ervaring vorm in Facing the invisible, een theatrale lezing, waarin de performer zijn

vader, Ben Steijn, met de computer tot virtuele tegenspeler maakt. Vader en zoon vertellen hetzelfde verhaal, maar vanuit hun eigen perspectief. Zoon en vader door-

breken de scheidslijn tussen het ik en de ander. > It’s my ass you’ve been thinking about: dans en choreografie: Paz Rojo • video: Danielle Kwaaitaal > Facing the invi-

sible: spel: Ben Steijn, Robert Steijn • regie: Robert Steijn • muziek: Steve Heather • software: Keyworx/Waagsociety >>> ontwerp >>> Bram Nijssen >>> Utrecht
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<05>
<05> theater over grenzen en onbegrensdheden, over manipulatie en illusie > Voorafgegaan door twee avonden met workshoppresentaties staat in Theater Kikker

vier dagen lang theater centraal dat vragen stelt over de grenzen van datzelfde theater. Met dit mini-festival, dat we <05> doopten, willen we een ‘pas op de plaats’

maken. We gaan op zoek naar grenzen en onbegrensdheden. Waar houdt een theatervoorstelling op te bestaan? Kun je in een theatrale ruimte zijn zonder er daad-

werkelijk te zijn? Veranderen nieuwe media de wereld, veranderen ze de kunst? Worden fantasieën tastbaar, illusies voelbaar? Wat is ‘echt’, wat alleen maar tech-

niek? <05> een serie voorstellingen die de grenzen opzoeken, overschrijden. Voor aanvullende informatie over debatten en gesprekken, zie onze website:

www.theaterkikker.nl > Workshoppresentaties > studenten Theaterwetenschap, HKU Faculteit Drama en Theater, HKU Faculteit Kunst, Media en Technologie > In een

laboratoriumopstelling in Hilversum werkten achttien studenten aan korte voorstellingen die in de twee dagen voor 05 getoond worden in Theater Kikker. Ze komen

van de acteursopleiding, van theaterwetenschap en van de opleiding KMT. Ze bogen zich over drie onderzoeksgebieden: live sampling (waarin live videobewerking

theatraal gemaakt wordt), soundscape (waarin dit met klank gebeurt) en manipulatie en interactiviteit (waarin performer en techniek elkaar ‘sturen’). > Flock > Carolien

Hermans > Interactieve Installatie > Carolien Hermans maakt van jou niet alleen een toeschouwer, maar ook een speler. Achter in de foyer, in de garderobe, staat een

groot videoscherm. Flock (kudde, zwerm) is een heus 3D-dansgame, waarbij je door samen te werken met vier andere ‘toeschouwers’ annex medespelers een groeps-

choreografie maakt. Je ziet jezelf, je ziet de anderen en samen moet je als groep opereren. Resultaat: een gezamenlijke reis langs verschillende landschappen. De

flock beweegt als een karakter door de virtuele ruimte. > This Performance > David Weber-Krebs > Theater > Theater waarin ogenschijnlijk niets gebeurt en toch onein-

dig veel. Een ruimte van verwachting, een ruimte van verbeelding, die ver buiten de grenzen van het theater reiken. Toch blijft alles beperkt tot het hier en tot het nu.

Doorlopend horen we de zin "This performance is about to…", een tot in het oneindige verlengde aankondiging. Wanneer de tekst eindigt, liggen alle mogelijkheden

opnieuw open. Dood en geboorte, begin en einde. Alles lijkt al aanwezig, terwijl er niets is gebeurd. This performance maakt het theater tot wat het in zijn essentie

is: een ruimte van mogelijkheden, een plaats, waar mensen samenkomen om tijd en ruimte te delen. Dan betreedt een actrice de ruimte. Haar acteren is geconcen-

treerd, gereduceerd tot – alweer – de essentie, die van het bijna niets, waarin alles mogelijk is. > concept, tekst, regie: David Weber-Krebs • spel: Jennifer Minetti •

installatie: Benoît Goupy • coproductie Plateaux, Mousonturm Frankfurt en Gasthuis > Crash 2.0 > Crew > Theater > De manipulatie ten top. Technologie grijpt in in

wat je ogen zien en wat je hersenen registreren. In Crash 2.0 ontregelt Eric Joris de zintuigen van de bezoeker. Je waarneming komt op zijn kant te staan. > Crash 2.0

neemt je mee op een bevreemdende trip van iets meer dan een half uur. De leden van het Vlaamse Crew geven een toelichting op hun speciaal voor deze productie

ontworpen machines en laten je de werking ervan ervaren. Techniek neemt bezit van je lichaam, of zoals een recensent optekende: "Ik zie de kamer waar ik werd

binnengebracht vooraleer ik mijn technologische trip begon. Ik blijk stevig met mijn beide benen op de grond te staan. De crash vond enkel plaats in mijn hoofd, maar

mijn lichaam reageerde. De ultieme crash. Lichaam en geest worden één op de grens van virtueel en reëel." > concept: Eric Joris i.s.m. Kurt Vanhoutte • tekst: Peter

Verhelst • met: Dr. Philippe Bekaert, Christoph De Boeck, Eric Joris, Dr. Kurt Vanhoutte, Els van Peborgh, Karl Van Welden • coproductie Het Toneelhuis, Crew, Theater

Kikker > Veranderingen > Karin Post > Dans > Een confrontatie tussen virtueel en reëel, tussen beweging en computertechniek. ‘Motion capture’ zet bewegingen om

in 3D-animaties, ontworpen door beeldend kunstenaar Yvonne Fontijne. Veranderingen, of zoals de makers eigenlijk schrijven: Veranderingen, is een voorstelling over

het lichaam in al zijn hoedanigheden: sierlijk, grotesk, verlangend, atletisch. Veranderingen is ook theater als samengestelde kunst, een samenspel van choreograaf,

kunstenaar en componist. Hun inbreng is gelijkwaardig en autonoom. Samen staan Karin Post, Yvonne Fontijne en componist Peter van Bergen garant voor een voor-

stelling die beweegt van lyrisch-theatraal  tot  geometrisch-abstract. Veranderingen voert je mee in een wereld van verleiding, entertainment en snelheid, maar ook

in een wereld van herinnering, fantasie en droom. > Extra: Het tweede deel van Veranderingen bestaat uit een projectie van een 3-dimensionale kleurruimte van Peter

Struycken, gebaseerd op de Scriabin’s compositie Prometheus. > idee en realisatie: Karin Post • dans: Karin Post, Dries van der Post • muziek: Peter van Bergen •

gebaseerd op werk van Guus Janssen • motion capture animaties: Yvonne Fontijne • 3D-animaties: Peter Struycken > Ursonate – Charles Krutzen •

Publieksbeschimping (lezing) – ’t Barre Land (o.v.b.) > Ook in de vorige eeuw is stevig geworsteld met theatrale middelen. Zo ontdeed Kurt Schwitters klank van zijn

betekenis en maakte Peter Handke van het theater de naar zichzelf verwijzende werkelijkheid. > ‘Sound ‘n’ video performer’ Charles Krutzen – geregeld te gast in

Kikkers Proeflokaal – brengt het klankgedicht Ursonate van de Duitse dada-kunstenaar Kurt Schwitters, die het gedicht tussen 1919 en 1932 componeerde. Bijzonder

is dat Krutzen werkt aan een ‘vertaling’ van de Ursonate. De ‘Duitse’ klanken maakt hij ‘Zuid-Limburgs’. Voorlopige titel: De Boemssonate. Vanavond hoort u het groot-

ste deel in de oorspronkelijke versie, delen zijn echter al te horen in de nieuwe klanken. Op de achtergrond ziet u filmbeelden en hoort u de Theremin, het enige instru-

ment dat bespeeld wordt zonder het aan te raken. > Onder enig voorbehoud kondigen we tevens acteurs van ’t Barre Land aan die in dit dubbelprogramma een lezing

geven van Publieksbeschimping, de spraakmakende toneeltekst van Peter Handke uit 1966. Het is een tekst die consequent verwijst naar de theatrale gebeurtenis van

datzelfde moment. Handke laat ons horen hoe wij de acteur zien en hoe de acteur ons ziet en ontrafelt zo woord voor woord het theater. > www.perphoetry.com >

Jerusalem >  Berlin >  Film > Kernpunt van drie wereldgodsdiensten. Onderwerp van wereldpolitiek. Oorsprong en toekomst tegelijk. Jeruzalem. Israëli gaan er gebukt

onder angst, Palestijnen zijn er tweederangs. Om hen heen hangt de adem van een metropool: discotheken, markten, bouwprojecten, kunstenaars, feesten. Alle breuk-

lijnen komen samen in deze navel van de wereld. > Een maand lang filmde het Vlaamse kunstenaarscollectief Berlin ruim 120 uur beeldmateriaal bij elkaar: stads-

beelden, interviews, een party aan de klaagmuur, de veiligheidsmuur, een Palestijnse doedelzakrepetitie, een vluchtelingenkamp, checkpoints, een orthodoxe

moonwalk. > Deze indringende film- én podiumervaring brengt de werkelijkheid in het theater. Het publiek zit tussen drie schermen die samen het portret vormen

van een stad en haar 'personages': journalisten Jennifer Griffon en Greg Myre, rabijn Daniel Ebstein, taxichauffeurs Nour Siam en Ziad Alaraj, pelgrims, schrijver

Meir Shalev, studenten Munir Nusiebeh en Avishai Feldman en een stuk of wat toeristen. > concept: Berlin (Bart Baele, Yves Degryse, Caroline Rochlitz) • soundtrack:

Guy Van Nueten > www.berlinberlin.be > It’s my ass you’ve been thinking about - Paz Rojo • Facing the invisible - Robert Steijn > Dans & Theater > Het lichaam terug-

gebracht tot zichzelf, het private omgebogen tot het publieke. Twee korte, extreme voorstellingen samengebracht in één dubbelprogramma. > It’s my ass (…) is een

uiterst geconcentreerde bewegingsstudie, een solo waarin het lichaam zichzelf waarneemt. Op het provocatieve af. In de ogen van Paz Rojo is dansen focussen op

de binnenkant van het lijf, op details als huid en zenuwen of zelfs op verlangens om iets te doen of juist te laten. Ze wil in deze voorstelling het ritme van de bewe-

gingen, het mechanisme breken. Keer op keer keert het lichaam terug naar dat ene punt van instabiliteit. > Twee jaar geleden st ierf de vader van Robert Steijn in zijn

armen. Het was één van de mooiste dingen die hij ooit meemaakte. Hij geeft deze ervaring vorm in Facing the invisible, een theatrale lezing, waarin de performer zijn

vader, Ben Steijn, met de computer tot virtuele tegenspeler maakt. Vader en zoon vertellen hetzelfde verhaal, maar vanuit hun eigen perspectief. Zoon en vader door-

breken de scheidslijn tussen het ik en de ander. > It’s my ass you’ve been thinking about: dans en choreografie: Paz Rojo • video: Danielle Kwaaitaal > Facing the invi-

sible: spel: Ben Steijn, Robert Steijn • regie: Robert Steijn • muziek: Steve Heather • software: Keyworx/Waagsociety >>> ontwerp >>> Bram Nijssen >>> Utrecht
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<05>
<05> theater over grenzen en onbegrensdheden, over manipulatie en illusie > Voorafgegaan door twee avonden met workshoppresentaties staat in Theater Kikker

vier dagen lang theater centraal dat vragen stelt over de grenzen van datzelfde theater. Met dit mini-festival, dat we <05> doopten, willen we een ‘pas op de plaats’

maken. We gaan op zoek naar grenzen en onbegrensdheden. Waar houdt een theatervoorstelling op te bestaan? Kun je in een theatrale ruimte zijn zonder er daad-

werkelijk te zijn? Veranderen nieuwe media de wereld, veranderen ze de kunst? Worden fantasieën tastbaar, illusies voelbaar? Wat is ‘echt’, wat alleen maar tech-

niek? <05> een serie voorstellingen die de grenzen opzoeken, overschrijden. Voor aanvullende informatie over debatten en gesprekken, zie onze website:

www.theaterkikker.nl > Workshoppresentaties > studenten Theaterwetenschap, HKU Faculteit Drama en Theater, HKU Faculteit Kunst, Media en Technologie > In een

laboratoriumopstelling in Hilversum werkten achttien studenten aan korte voorstellingen die in de twee dagen voor 05 getoond worden in Theater Kikker. Ze komen

van de acteursopleiding, van theaterwetenschap en van de opleiding KMT. Ze bogen zich over drie onderzoeksgebieden: live sampling (waarin live videobewerking

theatraal gemaakt wordt), soundscape (waarin dit met klank gebeurt) en manipulatie en interactiviteit (waarin performer en techniek elkaar ‘sturen’). > Flock > Carolien

Hermans > Interactieve Installatie > Carolien Hermans maakt van jou niet alleen een toeschouwer, maar ook een speler. Achter in de foyer, in de garderobe, staat een

groot videoscherm. Flock (kudde, zwerm) is een heus 3D-dansgame, waarbij je door samen te werken met vier andere ‘toeschouwers’ annex medespelers een groeps-

choreografie maakt. Je ziet jezelf, je ziet de anderen en samen moet je als groep opereren. Resultaat: een gezamenlijke reis langs verschillende landschappen. De

flock beweegt als een karakter door de virtuele ruimte. > This Performance > David Weber-Krebs > Theater > Theater waarin ogenschijnlijk niets gebeurt en toch onein-

dig veel. Een ruimte van verwachting, een ruimte van verbeelding, die ver buiten de grenzen van het theater reiken. Toch blijft alles beperkt tot het hier en tot het nu.

Doorlopend horen we de zin "This performance is about to…", een tot in het oneindige verlengde aankondiging. Wanneer de tekst eindigt, liggen alle mogelijkheden

opnieuw open. Dood en geboorte, begin en einde. Alles lijkt al aanwezig, terwijl er niets is gebeurd. This performance maakt het theater tot wat het in zijn essentie

is: een ruimte van mogelijkheden, een plaats, waar mensen samenkomen om tijd en ruimte te delen. Dan betreedt een actrice de ruimte. Haar acteren is geconcen-

treerd, gereduceerd tot – alweer – de essentie, die van het bijna niets, waarin alles mogelijk is. > concept, tekst, regie: David Weber-Krebs • spel: Jennifer Minetti •

installatie: Benoît Goupy • coproductie Plateaux, Mousonturm Frankfurt en Gasthuis > Crash 2.0 > Crew > Theater > De manipulatie ten top. Technologie grijpt in in

wat je ogen zien en wat je hersenen registreren. In Crash 2.0 ontregelt Eric Joris de zintuigen van de bezoeker. Je waarneming komt op zijn kant te staan. > Crash 2.0

neemt je mee op een bevreemdende trip van iets meer dan een half uur. De leden van het Vlaamse Crew geven een toelichting op hun speciaal voor deze productie

ontworpen machines en laten je de werking ervan ervaren. Techniek neemt bezit van je lichaam, of zoals een recensent optekende: "Ik zie de kamer waar ik werd

binnengebracht vooraleer ik mijn technologische trip begon. Ik blijk stevig met mijn beide benen op de grond te staan. De crash vond enkel plaats in mijn hoofd, maar

mijn lichaam reageerde. De ultieme crash. Lichaam en geest worden één op de grens van virtueel en reëel." > concept: Eric Joris i.s.m. Kurt Vanhoutte • tekst: Peter

Verhelst • met: Dr. Philippe Bekaert, Christoph De Boeck, Eric Joris, Dr. Kurt Vanhoutte, Els van Peborgh, Karl Van Welden • coproductie Het Toneelhuis, Crew, Theater

Kikker > Veranderingen > Karin Post > Dans > Een confrontatie tussen virtueel en reëel, tussen beweging en computertechniek. ‘Motion capture’ zet bewegingen om

in 3D-animaties, ontworpen door beeldend kunstenaar Yvonne Fontijne. Veranderingen, of zoals de makers eigenlijk schrijven: Veranderingen, is een voorstelling over

het lichaam in al zijn hoedanigheden: sierlijk, grotesk, verlangend, atletisch. Veranderingen is ook theater als samengestelde kunst, een samenspel van choreograaf,

kunstenaar en componist. Hun inbreng is gelijkwaardig en autonoom. Samen staan Karin Post, Yvonne Fontijne en componist Peter van Bergen garant voor een voor-

stelling die beweegt van lyrisch-theatraal  tot  geometrisch-abstract. Veranderingen voert je mee in een wereld van verleiding, entertainment en snelheid, maar ook

in een wereld van herinnering, fantasie en droom. > Extra: Het tweede deel van Veranderingen bestaat uit een projectie van een 3-dimensionale kleurruimte van Peter

Struycken, gebaseerd op de Scriabin’s compositie Prometheus. > idee en realisatie: Karin Post • dans: Karin Post, Dries van der Post • muziek: Peter van Bergen •

gebaseerd op werk van Guus Janssen • motion capture animaties: Yvonne Fontijne • 3D-animaties: Peter Struycken > Ursonate – Charles Krutzen •

Publieksbeschimping (lezing) – ’t Barre Land (o.v.b.) > Ook in de vorige eeuw is stevig geworsteld met theatrale middelen. Zo ontdeed Kurt Schwitters klank van zijn

betekenis en maakte Peter Handke van het theater de naar zichzelf verwijzende werkelijkheid. > ‘Sound ‘n’ video performer’ Charles Krutzen – geregeld te gast in

Kikkers Proeflokaal – brengt het klankgedicht Ursonate van de Duitse dada-kunstenaar Kurt Schwitters, die het gedicht tussen 1919 en 1932 componeerde. Bijzonder

is dat Krutzen werkt aan een ‘vertaling’ van de Ursonate. De ‘Duitse’ klanken maakt hij ‘Zuid-Limburgs’. Voorlopige titel: De Boemssonate. Vanavond hoort u het groot-

ste deel in de oorspronkelijke versie, delen zijn echter al te horen in de nieuwe klanken. Op de achtergrond ziet u filmbeelden en hoort u de Theremin, het enige instru-

ment dat bespeeld wordt zonder het aan te raken. > Onder enig voorbehoud kondigen we tevens acteurs van ’t Barre Land aan die in dit dubbelprogramma een lezing

geven van Publieksbeschimping, de spraakmakende toneeltekst van Peter Handke uit 1966. Het is een tekst die consequent verwijst naar de theatrale gebeurtenis van

datzelfde moment. Handke laat ons horen hoe wij de acteur zien en hoe de acteur ons ziet en ontrafelt zo woord voor woord het theater. > www.perphoetry.com >

Jerusalem >  Berlin >  Film > Kernpunt van drie wereldgodsdiensten. Onderwerp van wereldpolitiek. Oorsprong en toekomst tegelijk. Jeruzalem. Israëli gaan er gebukt

onder angst, Palestijnen zijn er tweederangs. Om hen heen hangt de adem van een metropool: discotheken, markten, bouwprojecten, kunstenaars, feesten. Alle breuk-

lijnen komen samen in deze navel van de wereld. > Een maand lang filmde het Vlaamse kunstenaarscollectief Berlin ruim 120 uur beeldmateriaal bij elkaar: stads-

beelden, interviews, een party aan de klaagmuur, de veiligheidsmuur, een Palestijnse doedelzakrepetitie, een vluchtelingenkamp, checkpoints, een orthodoxe

moonwalk. > Deze indringende film- én podiumervaring brengt de werkelijkheid in het theater. Het publiek zit tussen drie schermen die samen het portret vormen

van een stad en haar 'personages': journalisten Jennifer Griffon en Greg Myre, rabijn Daniel Ebstein, taxichauffeurs Nour Siam en Ziad Alaraj, pelgrims, schrijver

Meir Shalev, studenten Munir Nusiebeh en Avishai Feldman en een stuk of wat toeristen. > concept: Berlin (Bart Baele, Yves Degryse, Caroline Rochlitz) • soundtrack:

Guy Van Nueten > www.berlinberlin.be > It’s my ass you’ve been thinking about - Paz Rojo • Facing the invisible - Robert Steijn > Dans & Theater > Het lichaam terug-

gebracht tot zichzelf, het private omgebogen tot het publieke. Twee korte, extreme voorstellingen samengebracht in één dubbelprogramma. > It’s my ass (…) is een

uiterst geconcentreerde bewegingsstudie, een solo waarin het lichaam zichzelf waarneemt. Op het provocatieve af. In de ogen van Paz Rojo is dansen focussen op

de binnenkant van het lijf, op details als huid en zenuwen of zelfs op verlangens om iets te doen of juist te laten. Ze wil in deze voorstelling het ritme van de bewe-

gingen, het mechanisme breken. Keer op keer keert het lichaam terug naar dat ene punt van instabiliteit. > Twee jaar geleden st ierf de vader van Robert Steijn in zijn

armen. Het was één van de mooiste dingen die hij ooit meemaakte. Hij geeft deze ervaring vorm in Facing the invisible, een theatrale lezing, waarin de performer zijn

vader, Ben Steijn, met de computer tot virtuele tegenspeler maakt. Vader en zoon vertellen hetzelfde verhaal, maar vanuit hun eigen perspectief. Zoon en vader door-

breken de scheidslijn tussen het ik en de ander. > It’s my ass you’ve been thinking about: dans en choreografie: Paz Rojo • video: Danielle Kwaaitaal > Facing the invi-

sible: spel: Ben Steijn, Robert Steijn • regie: Robert Steijn • muziek: Steve Heather • software: Keyworx/Waagsociety >>> ontwerp >>> Bram Nijssen >>> Utrecht
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<05>
<05> theater over grenzen en onbegrensdheden, over manipulatie en illusie > Voorafgegaan door twee avonden met workshoppresentaties staat in Theater Kikker

vier dagen lang theater centraal dat vragen stelt over de grenzen van datzelfde theater. Met dit mini-festival, dat we <05> doopten, willen we een ‘pas op de plaats’

maken. We gaan op zoek naar grenzen en onbegrensdheden. Waar houdt een theatervoorstelling op te bestaan? Kun je in een theatrale ruimte zijn zonder er daad-

werkelijk te zijn? Veranderen nieuwe media de wereld, veranderen ze de kunst? Worden fantasieën tastbaar, illusies voelbaar? Wat is ‘echt’, wat alleen maar tech-

niek? <05> een serie voorstellingen die de grenzen opzoeken, overschrijden. Voor aanvullende informatie over debatten en gesprekken, zie onze website:

www.theaterkikker.nl > Workshoppresentaties > studenten Theaterwetenschap, HKU Faculteit Drama en Theater, HKU Faculteit Kunst, Media en Technologie > In een

laboratoriumopstelling in Hilversum werkten achttien studenten aan korte voorstellingen die in de twee dagen voor 05 getoond worden in Theater Kikker. Ze komen

van de acteursopleiding, van theaterwetenschap en van de opleiding KMT. Ze bogen zich over drie onderzoeksgebieden: live sampling (waarin live videobewerking

theatraal gemaakt wordt), soundscape (waarin dit met klank gebeurt) en manipulatie en interactiviteit (waarin performer en techniek elkaar ‘sturen’). > Flock > Carolien

Hermans > Interactieve Installatie > Carolien Hermans maakt van jou niet alleen een toeschouwer, maar ook een speler. Achter in de foyer, in de garderobe, staat een

groot videoscherm. Flock (kudde, zwerm) is een heus 3D-dansgame, waarbij je door samen te werken met vier andere ‘toeschouwers’ annex medespelers een groeps-

choreografie maakt. Je ziet jezelf, je ziet de anderen en samen moet je als groep opereren. Resultaat: een gezamenlijke reis langs verschillende landschappen. De

flock beweegt als een karakter door de virtuele ruimte. > This Performance > David Weber-Krebs > Theater > Theater waarin ogenschijnlijk niets gebeurt en toch onein-

dig veel. Een ruimte van verwachting, een ruimte van verbeelding, die ver buiten de grenzen van het theater reiken. Toch blijft alles beperkt tot het hier en tot het nu.

Doorlopend horen we de zin "This performance is about to…", een tot in het oneindige verlengde aankondiging. Wanneer de tekst eindigt, liggen alle mogelijkheden

opnieuw open. Dood en geboorte, begin en einde. Alles lijkt al aanwezig, terwijl er niets is gebeurd. This performance maakt het theater tot wat het in zijn essentie

is: een ruimte van mogelijkheden, een plaats, waar mensen samenkomen om tijd en ruimte te delen. Dan betreedt een actrice de ruimte. Haar acteren is geconcen-

treerd, gereduceerd tot – alweer – de essentie, die van het bijna niets, waarin alles mogelijk is. > concept, tekst, regie: David Weber-Krebs • spel: Jennifer Minetti •

installatie: Benoît Goupy • coproductie Plateaux, Mousonturm Frankfurt en Gasthuis > Crash 2.0 > Crew > Theater > De manipulatie ten top. Technologie grijpt in in

wat je ogen zien en wat je hersenen registreren. In Crash 2.0 ontregelt Eric Joris de zintuigen van de bezoeker. Je waarneming komt op zijn kant te staan. > Crash 2.0

neemt je mee op een bevreemdende trip van iets meer dan een half uur. De leden van het Vlaamse Crew geven een toelichting op hun speciaal voor deze productie

ontworpen machines en laten je de werking ervan ervaren. Techniek neemt bezit van je lichaam, of zoals een recensent optekende: "Ik zie de kamer waar ik werd

binnengebracht vooraleer ik mijn technologische trip begon. Ik blijk stevig met mijn beide benen op de grond te staan. De crash vond enkel plaats in mijn hoofd, maar

mijn lichaam reageerde. De ultieme crash. Lichaam en geest worden één op de grens van virtueel en reëel." > concept: Eric Joris i.s.m. Kurt Vanhoutte • tekst: Peter

Verhelst • met: Dr. Philippe Bekaert, Christoph De Boeck, Eric Joris, Dr. Kurt Vanhoutte, Els van Peborgh, Karl Van Welden • coproductie Het Toneelhuis, Crew, Theater

Kikker > Veranderingen > Karin Post > Dans > Een confrontatie tussen virtueel en reëel, tussen beweging en computertechniek. ‘Motion capture’ zet bewegingen om

in 3D-animaties, ontworpen door beeldend kunstenaar Yvonne Fontijne. Veranderingen, of zoals de makers eigenlijk schrijven: Veranderingen, is een voorstelling over

het lichaam in al zijn hoedanigheden: sierlijk, grotesk, verlangend, atletisch. Veranderingen is ook theater als samengestelde kunst, een samenspel van choreograaf,

kunstenaar en componist. Hun inbreng is gelijkwaardig en autonoom. Samen staan Karin Post, Yvonne Fontijne en componist Peter van Bergen garant voor een voor-

stelling die beweegt van lyrisch-theatraal  tot  geometrisch-abstract. Veranderingen voert je mee in een wereld van verleiding, entertainment en snelheid, maar ook

in een wereld van herinnering, fantasie en droom. > Extra: Het tweede deel van Veranderingen bestaat uit een projectie van een 3-dimensionale kleurruimte van Peter

Struycken, gebaseerd op de Scriabin’s compositie Prometheus. > idee en realisatie: Karin Post • dans: Karin Post, Dries van der Post • muziek: Peter van Bergen •

gebaseerd op werk van Guus Janssen • motion capture animaties: Yvonne Fontijne • 3D-animaties: Peter Struycken > Ursonate – Charles Krutzen •

Publieksbeschimping (lezing) – ’t Barre Land (o.v.b.) > Ook in de vorige eeuw is stevig geworsteld met theatrale middelen. Zo ontdeed Kurt Schwitters klank van zijn

betekenis en maakte Peter Handke van het theater de naar zichzelf verwijzende werkelijkheid. > ‘Sound ‘n’ video performer’ Charles Krutzen – geregeld te gast in

Kikkers Proeflokaal – brengt het klankgedicht Ursonate van de Duitse dada-kunstenaar Kurt Schwitters, die het gedicht tussen 1919 en 1932 componeerde. Bijzonder

is dat Krutzen werkt aan een ‘vertaling’ van de Ursonate. De ‘Duitse’ klanken maakt hij ‘Zuid-Limburgs’. Voorlopige titel: De Boemssonate. Vanavond hoort u het groot-

ste deel in de oorspronkelijke versie, delen zijn echter al te horen in de nieuwe klanken. Op de achtergrond ziet u filmbeelden en hoort u de Theremin, het enige instru-

ment dat bespeeld wordt zonder het aan te raken. > Onder enig voorbehoud kondigen we tevens acteurs van ’t Barre Land aan die in dit dubbelprogramma een lezing

geven van Publieksbeschimping, de spraakmakende toneeltekst van Peter Handke uit 1966. Het is een tekst die consequent verwijst naar de theatrale gebeurtenis van

datzelfde moment. Handke laat ons horen hoe wij de acteur zien en hoe de acteur ons ziet en ontrafelt zo woord voor woord het theater. > www.perphoetry.com >

Jerusalem >  Berlin >  Film > Kernpunt van drie wereldgodsdiensten. Onderwerp van wereldpolitiek. Oorsprong en toekomst tegelijk. Jeruzalem. Israëli gaan er gebukt

onder angst, Palestijnen zijn er tweederangs. Om hen heen hangt de adem van een metropool: discotheken, markten, bouwprojecten, kunstenaars, feesten. Alle breuk-

lijnen komen samen in deze navel van de wereld. > Een maand lang filmde het Vlaamse kunstenaarscollectief Berlin ruim 120 uur beeldmateriaal bij elkaar: stads-

beelden, interviews, een party aan de klaagmuur, de veiligheidsmuur, een Palestijnse doedelzakrepetitie, een vluchtelingenkamp, checkpoints, een orthodoxe

moonwalk. > Deze indringende film- én podiumervaring brengt de werkelijkheid in het theater. Het publiek zit tussen drie schermen die samen het portret vormen

van een stad en haar 'personages': journalisten Jennifer Griffon en Greg Myre, rabijn Daniel Ebstein, taxichauffeurs Nour Siam en Ziad Alaraj, pelgrims, schrijver

Meir Shalev, studenten Munir Nusiebeh en Avishai Feldman en een stuk of wat toeristen. > concept: Berlin (Bart Baele, Yves Degryse, Caroline Rochlitz) • soundtrack:

Guy Van Nueten > www.berlinberlin.be > It’s my ass you’ve been thinking about - Paz Rojo • Facing the invisible - Robert Steijn > Dans & Theater > Het lichaam terug-

gebracht tot zichzelf, het private omgebogen tot het publieke. Twee korte, extreme voorstellingen samengebracht in één dubbelprogramma. > It’s my ass (…) is een

uiterst geconcentreerde bewegingsstudie, een solo waarin het lichaam zichzelf waarneemt. Op het provocatieve af. In de ogen van Paz Rojo is dansen focussen op

de binnenkant van het lijf, op details als huid en zenuwen of zelfs op verlangens om iets te doen of juist te laten. Ze wil in deze voorstelling het ritme van de bewe-

gingen, het mechanisme breken. Keer op keer keert het lichaam terug naar dat ene punt van instabiliteit. > Twee jaar geleden st ierf de vader van Robert Steijn in zijn

armen. Het was één van de mooiste dingen die hij ooit meemaakte. Hij geeft deze ervaring vorm in Facing the invisible, een theatrale lezing, waarin de performer zijn

vader, Ben Steijn, met de computer tot virtuele tegenspeler maakt. Vader en zoon vertellen hetzelfde verhaal, maar vanuit hun eigen perspectief. Zoon en vader door-

breken de scheidslijn tussen het ik en de ander. > It’s my ass you’ve been thinking about: dans en choreografie: Paz Rojo • video: Danielle Kwaaitaal > Facing the invi-

sible: spel: Ben Steijn, Robert Steijn • regie: Robert Steijn • muziek: Steve Heather • software: Keyworx/Waagsociety >>> ontwerp >>> Bram Nijssen >>> Utrecht
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