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en welkom is.

i.s.m. Fontys Dance Academy & De Nieuwe Vorst
in het kader van Tilburg Dansstad

Ons lichaam, een geweldig werktuig van
vlees en bloed; een instrument waarin
duizenden onderdelen samenwerken.
Altijd volgens hetzelfde bouwpakket
gebouwd en tegelijkertijd drager van uniciteit en identiteit. In hoeverre bepaalt ons
lichaam wie we zijn en hoe we handelen?
En in hoeverre beïnvloeden digitalisering,
migratie, #metoo, wellness cultuur, enz…
hoe wij ons lichaam zien en ervaren?
In IK BEN MIJN LICHAAM word je meegenomen in een serie lezingen, voorstellingen
en interviews rondom deze vragen.
De serie maakt deel uit van de International Choreographers Week, een programma
waarin choreografen van over de hele
wereld zich buigen over de impliciete en
expliciete aannames over het lichaam en
hoe deze een rol spelen in hun praktijk als
choreograaf. Een deel van dit programma
is zo interessant en relevant dat het
zonde zou zijn om de deur niet wagenwijd open te zetten. Voor iedereen die
een lichaam heeft.

We starten met een Speeches Special in
samenwerking met [prod]nu. Er is een
keynote speech van de Britse wetenschapper Ben Spatz over het lichaam in het
audiovisuele tijdperk; in de voorstelling
RUN van Corpo Máquina geeft een groep
Somalische jongens via hun lichaam vorm
aan hun zoektocht naar identiteit; in interviews vertellen choreografen als Guilherme
Miotto, Arno Schuitemaker en Katja
Heitmann over hun ideeën aangaande
het lichaam; ook bent u welkom bij de
‘sharing’ en maaltijd waarin de choreografen de opbrengst van hun week delen
met publiek. Met op de laatste avond als
indrukwekkende afsluiter de voorstelling
Hope Hunt… waarin de Ierse Oona Doherty
(voormalig danseres van T.r.a.s.h.) ons
liefdevol om de oren slaat met extreme
stereotypen van mannelijkheid en
culturele- en socialeklasse.
Op maandag 11 maart tussen 14.30 en 16.30 uur worden
achttien Tilburgers geïnterviewd over de relatie met hun
lichaam. Wilt u een van hen zijn? Laat het ons weten via
Annemijn: annemijn@dansbrabant.nl
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vrijdag 8 maart
17:00-18:00

Speeches Special
ik ben mijn lichaam

zaterdag 9 maart
18:00-19:00

Diner

19:00-20:00

‘Lichaam in het audiovisuele tijdperk’
keynote speech Ben Spatz

20:30-21:30

Première RUN
Corpo Máquina

zondag 10 maart
20:00-21:30

Body Talk 1
Guy Cools interviewt Sandra Lange
en Guilherme Miotto

maandag 11 maart
20:00-21:30

Body Talk 2
Guy Cools interviewt Katja Heitmann
en Arno Schuitemaker

woensdag 13 maart
17:30-19:00

Final Sharing ICW
deelnemers delen ervaringen en inzichten

19:00-20:00

Diner

20:30-21:15

HOPE HUNT & The Ascension into Lazarus
Oona Doherty

donderdag 14 maart
19:00-20:30

Show Me TIP
testsessie van The100Hands

vrijdag 8 maart

17:00-18:00

Speeches Special
Ik ben mijn lichaam

Voor het vierde seizoen brengt [prod]nu iedere eerste vrijdag van de maand
rond borreltijd een nieuwe editie van Speeches. Speciaal voor de ICW nu
op de tweede vrijdag van de maand een Speeches Special. Mooie verhalen
door- en voor mooie mensen. Zes mini-lezinkjes over de universele en
tegelijkertijd o zo persoonlijke waarheden van zes genodigde toesprekers.
Het zijn mensen als jij en ik, soms gewend aan een podium en soms een
nerveuze beginneling. Ze geven een inkijkje in hun individuele verhaal,
in het leven, de liefde, het lijden, en… het lichaam. Volgens traditie te
beginnen met een filmpje van Leonard Bedaux Cinema.
Rode salon, De Nieuwe Vorst | Gratis

zaterdag 9 maart

18:00-19:00

Diner

Onder het genot van een vegetarische maaltijd komen deelnemers aan
de ICW, publiek en geïnteresseerde samen om te eten en vooruit te kijken
naar wat komen gaat.
Wil je mee-eten?
Reserveer je bordje via de website van De Nieuwe Vorst.
De Nieuwe Vorst | €10,-

19:00-20:00

Lichaam in het audiovisuele tijdperk
keynote speech - Ben Spatz

In deze lezing neemt schrijver, hoogleraar en charismatisch verteller Ben
Spatz ons mee in zijn onderzoek naar de onafscheidelijkheid van techniek
en identiteit en vraagt ons in hoeverre wij onze online avatar zijn. Onze
online presentatie en bijbehorende acties zijn in de loop der jaren steeds
meer onderdeel van ons ‘zijn’ en zelfbeeld geworden en manifesteren
zich via meerdere audiovisuele kanalen. In een combinatie van sociale en
populaire media, opkomende wetenschappelijke platforms en zijn eigen
pogingen om het audiovisuele lichaam opnieuw te definiëren, nodigt Ben
ons uit om de ethische en politieke dimensies van belichaming in het
huidige tijdperk te heroverwegen.
Ben Spatz is schrijver van het boek What a body can do en is hoogleraar
‘Drama, Theatre and Performance’ aan de universiteit van Huddersfield,
Engeland. Voertaal: Engels
Rode salon, De Nieuwe Vorst | G
 ratis, wel graag even reserveren via
www.denieuwevorst.nl

20:30-21:30

Voorstelling Corpo Máquina
RUN
Rennen, hard en ver, in rondjes of waarheen?

In RUN onderzoekt een groep Somalische jongens wie ze zijn en hoe ze
zijn, alleen en samen. Hun zoektocht vormt zich in beweging.
RUN gaat over worden en zijn, over het zoeken en vinden in het leven van
deze jongens. Over het vinden van vertrouwen om ruimte in te nemen, over
het vinden van manieren om hun kracht als individu en als groep uit te
drukken, over het vinden van kracht en structuur in de speelsheid van hun
ontmoetingen, over het vinden van effectiviteit in hun ruwe energie, over
het vinden van de verfijning in hun impulsen. RUN gaat over de moed om
samen en alleen een weg te vinden en bochten te nemen zonder eruit te
vliegen.
Corpo Máquina werkt vanuit de artistieke visie die Guilherme Miotto door
de jaren heen heeft ontwikkeld. Hij gaat uit van de veronderstelling dat
onze ervaring van de wereld zich niet alleen in onze hersenen nestelt, maar
vooral ook in ons lichaam. Deze fysieke opslag van ervaringen bepaalt
vanuit ons diepste onderbewustzijn onze manier van bewegen.
De Nieuwe Vorst | €12,-

zondag 10 maart

20:00-21:30

Body Talk 1
Guy Cools, Sandra Lange
& Guilherme Miotto

Facilitator en interviewer Guy Cools bevraagt in een dubbelinterview met
choreograaf Guilherme Miotto en onderzoeker Sandra Lange hun fascinaties voor lichamelijke verbondenheid en bewustzijn in performance en
wetenschap en het instinctieve in beweging. Vanuit het thema van dit jaar,
lichamelijkheid en belichaming, zal de focus van het interview liggen op
vragen als: Hoe relateer je je werk aan je eigen lichaam, de lichamen van
je performers en de lichamen van je publiek? En zijn er bepaalde thema’s
in je werk waaraan je het begrip belichaming koppelt (zoals bijvoorbeeld,
technologie, media of neurowetenschappen, etc?)
Guy Cools is een internationaal opererende dramaturg en schrijver en
heeft de gave bijzondere interviews af te nemen. In zijn interviews weet
Guy de drijfveren, achtergronden en inspiratiebronnen van makers naar
boven te halen en verder te bevragen. Guy zijn interviews zijn altijd een
cadeau voor choreografen en publiek.
DansBrabantDependance 
Goudenregenstraat 15-07 Tilburg

G
 ratis, wel graag even reserveren via
www.denieuwevorst.nl

maandag 11 maart

20:00-21:30

Body Talk 2
Guy Cools, Katja Heitmann
& Arno Schuitemaker

Facilitator en interviewer Guy Cools houdt een dubbel-interview met
choreografen Katja Heitmann en Arno Schuitemaker. Beide choreografen
studeerden af aan de Fontys Dance Academy, zijn met Tilburg verbonden,
en werken en werkten met DansBrabant. Met totaal uiteenlopende
benaderingen van het lichaam mogen ze zich rekenen tot de meest spraakmakende Nederlandse choreografen van het moment.
Guy Cools is een internationaal opererende dramaturg en schrijver en
heeft de gave bijzondere interviews af te nemen. In zijn interviews weet
Guy de drijfveren, achtergronden en inspiratiebronnen van makers naar
boven te halen en verder te bevragen. Guy zijn interviews zijn altijd een
cadeau voor choreografen en publiek.
DansBrabantDependance
Goudenregenstraat 15-07 Tilburg

G
 ratis, wel graag even reserveren via
www.denieuwevorst.nl

woensdag 13 maart

17:30-19:00

Sharing
De uitkomst van de week

In de International Choreographers Week van 9 t/m 13 maart verdiepen
achttien choreografen van over de hele wereld zich in workshops,
lezingen, discussies en voorstellingsbezoek rondom thema’s van lichamelijkheid en belichaming. Ook interviewen ze achttien Tilburg over de
relatie met hun lichaam. In een openbare sharing delen ze met elkaar en
met het publiek wat de week hen gebracht heeft aan nieuwe inzichten.
De Nieuwe Vorst | G
 ratis, wel graag even reserveren via
www.denieuwevorst.nl

19:00-20:00

Diner

Onder het genot van een vegetarische maaltijd komen deelnemers aan
de ICW, publiek en andere geïnteresseerden samen om te eten en verder
te praten over wat er zojuist gedeeld is.
Rode salon, De Nieuwe Vorst | €10,-

20:30-21:15

Performance - Oona Doherty
HOPE HUNT & The Ascension
into Lazarus

Hope Hunt… is de afsluiter van deze International Choreographers Week.
Een voorstelling-met-kloten waarin de Ierse Oona Doherty (voormalig
danseres van T.r.a.s.h.) ons liefdevol om de oren slaat met extreme
stereotypen van mannelijkheid en culturele en sociale klasse.

Oona is een indrukwekkende performer die op het snijvlak van fysiek
theater, sociale proclamatie en dans van het ene naar het andere personage transformeert. Als een jager sleept ze ons mee over de natte, vergeten
wegen van onze herinneringen, langs verwrongen ideeën over moraliteit en
nostalgie. En wankelend tussen komedie en tragedie vindt deze jager haar
zelfvertrouwen terug. Behoefte aan liefde hebben we immers allemaal,
ongeacht waar je vandaag komt, hoe kansarm of kansrijk je ook bent en
tot welk geslacht je ook behoort. Kunnen we onze maskers afdoen, onze
ego’s opzijzetten om een gemeenschappelijke basis van waarheid en hoop
te vinden?
Hope Hunt… is een absolute must see.
Oona Doherty won er al vele prijzen mee:
Beste performer op het Dublin Tigre Fringe Festival 2016
Total Theatre Award Edinburgh Fringe 2017
The Place Dance Award Edinburgh Fringe 2017
(Re)connaissance Grenoble 1st Jury Prize 1st Audience Award

* * * * * The Times, Donald Hutera
‘Er wordt geen moment verspild in Doherty’s 40 minuten durende, krachtige, impressionistische danstheatervoorstelling van wat zij ‘het mannelijke achtergestelde stereotype’ noemt. Het is meeslepend en ontroerend,
en ze is een fenomenale kunstenaar.’
De Nieuwe Vorst | €12,-

donderdag 14 maart

19:00-20:30

Show Me Testsessie
met The100Hands

TIP

voor verdere
fysieke beleving

In hun nieuwe werk Show Me tasten The100Hands de regels en grenzen
van kijken, laten zien en bekeken worden af tegen de achtergrond van het
huidige tijdperk van sociale media. Show Me is een fysiek en interactief
gezelschapsspel met drie performers en publiek. In deze fase van ontwikkeling is er behoefte om het werk in wording met publiek op de vloer uit te
testen. Om de voorstelling te verfijnen en te voltooien is uw aanwezigheid
voor de makers dan ook van grote waarde.
The100Hands is een in Breda gevestigd en aan DansBrabant verbonden
samenwerkingsverband onder leiding van Mojra Vogelnik Škerlj en Jasper
Džuki Jelen. Als performer maakt Jade van den Hout deel uit van hun
kernteam en voor Show Me voegen ze daar Maria Madeira aan toe.
DansBrabantDependance,
Goudenregenstraat 15-07 Tilburg

Gratis toegankelijk, aanmelden via
annemijn@dansbrabant.nl
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