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Karel Tuytschaever / 
Platform BARRY (BE)

Cocoon Dance (DE)  
+ Mandoline Hybride (CAN)

Ontwerp Remco van Dun



Mandoline Hybride 
Singeries

Concept + regie: Karel Tuytschaever

Co-creatie en belichaamd door: 

Laurent Delom de Mézerac

Scenografie + lichtontwerp door: Lies Van Loock

Sound design: Frederik Van de Moortel

Originele muziekfragmenten van:  

Paul Kalkbrenner, Malcolm Stewart  

+ Alessandro Scarlatti

Artistieke samenwerking voor kostuum:  

Chris Snik

Artistieke samenwerking voor de film:  

Joery Erna

Foto: Alwin Poiana

Artistieke samenwerking voor de film 

+ visual effects: Arno Ringoet

Foley artist voor de film: Elias Vervecken

FX makeup artiest voor de film: Labhise 

Allara Mandango Ciratu

Keramiek voor de film: Kachiri Faes

Grafisch ontwerp voor keramiek: Jeroen Los

Posterbeeld: Joery Erna

Dramaturgisch advies door: Jesse Vanhoeck

Artistiek advies: Nienke Reehorst

Productie: BARRY

Co-producent: DansBrabant + C-TAKT

Karel Tuytschaever/Barry werkt in een meer- 

jarig samenwerkingsverband met DansBrabant

New Adventures Resident bij en met de steun 

van Dansmakers Amsterdam en ICK Amsterdam

Werd mogelijk gemaakt door: Grensverleg-

gers, regeling ter ondersteuning van culturele 

samenwerkingsverbanden tussen partijen in 

Vlaanderen, de provincie Noord-Brabant, de 

Provincie Limburg en de Provincie Zeeland

Met de steun van: Zuidpool

Dank aan: Schippers&VanGucht, Nicolas 

Baeyens / Koninklijke Academie voor Schone 

kunsten Antwerpen, Piet Van Dycke, Bram De 

Groote, Nicola Brajato, Jaan Jochems, Pascal 

Gielen en Peter De Graef

Door en met: Fa-Hsuan Chen, Martina 

De Dominicis, Tanja Marín Friojónsdót-

tir, Susanne Schneider / Marie Viennot 

Choreografie, regie: Rafa.le Giovanola 

Compositie: Franco 

Licht, ruimte: Gregor Glogowski 

Kostuums: Annika Ley 

Choreografie assistentie: Leonardo Rodrigues

Foto: Klaus Fröhlich 

Dramaturgie, concept: Rainald Endra 

Management: Mechtild tellmann

Een productie van: CocoonDance in 

samenwerking met: Théâtre du Crochetan 

Monthey (CH), Ringlokschuppen Ruhr 

Mülheim, Theater im Ballsaal Bonn

Met financiële steun van: Ministerium für Kultur 

und Wissenschaft des Landes Nordrhein-West-

falen, Bundesstadt Bonn en binnen het residen-

tie programma: Théâtre-ProVS, Le Conseil de la 

Culture Etat du Valais, La Loterie Romande

Artistieke directie, performance en videomon-

tage: Catherine Lavoie-Marcus & Priscilla Guy

Video effecten: Antoine Quirion Couture

Productie: Mandoline Hybride

Gecreëerd in residentie bij: Skol, Centre 

des arts actuels (Montréal, Canada) 

Met de financiële steun van: Canada Council 

for the Arts / Conseil des arts et des lettres 

du Québec

Bookings: Suzie Larivée / Agence La Tribu

Duur: 20 minuten

CocoonDance 
Vis Motrix

Karel Tuytschaever / 
Platform BARRY 
STRANGER

Woensdag 
25 september

Donderdag  
26 september

Première NL 
Co-productie DansBrabant + C-TAKT

DansBrabant 
nodigt uit: 

Het Duitse CocoonDance bouwde drie jaar 
terug de grote zaal van De Nieuwe Vorst om tot 
duistere Berlijnse nachtclub met hun bezwerende 
mannentrio Momentum. Bijgekomen van deze klap 
in de smoel haalt DansBrabant het gezelschap op 
woensdag 25 september graag terug naar Tilburg 
voor een nieuwe stroomstoot in een al even 
avontuurlijk Duits-Canadees tweeluik waarin de 
vrouwen het heft in handen nemen. Op donderdag 
26 september vervolgens verkent de Vlaamse 
kunstenaar Karel Tuytschaever in dans en film 
verschillende denkbeelden over de man.

Twee vrouwen proberen trouw te blijven aan zichzelf. Ze apen hun 
eigen beeld na en spelen het dwangmatig opnieuw af, zodat ze 
niet volledig oplossen. Hun hoop is echter slecht afgestemd op 
hun lot, omdat ze voortdurend op zichzelf vooruit of achterlopen. 
Je zou dit een uitvlucht kunnen noemen.

‘Dood en vriendschap. Wat is persoonlijk en wat delen we delen? 
Priscilla Guy en Catherine Lavoie-Marcus geven hun mening over 
deze onderwerpen in hun nieuwste creatie, getiteld Singeries. Als 
handlangers steunen zij elkaar, terwijl ze tegelijkertijd de vrijheid 
laten om te plagen. Ja, er is steun, maar ze durven elkaar soms 
ook belachelijk te maken. Maar wat er ook gebeurt, dit is een 
avontuur dat ze samen moeten voltooien: dit levendige resultaat 
van het samenkomen van hun individualiteit, dat bovenal een 
bevestiging is van de verbinding die ze delen.’
(…)
‘Het meest opvallend aan het stuk is de minutieuze esthetiek en 
de aandacht voor detail op visueel niveau. In elk element lijkt te 
zijn overwogen hoe het de kijkervaring zou kunnen verstoren, 
hoe het het beeld kan vervormen zonder het te verliezen. Een 
zorgvuldig georkestreerde optische illusie.’

(Dfdanse)

Vanuit één mannelijk lichaam verkent Karel Tuytschaever 
in STRANGER verschillende denkbeelden over de man, de 
verschillende soorten lichamen die we moeten vormgeven met 
ons ene lichaam.

Als man merkt Karel vandaag de dag op hoe andere (opgroeiende) 
mannen zich moeilijker tot steeds meer diverse man-beelden 
weten te verhouden. Tot wie of wat verhoud je je? Deze 
onzekerheid maakt je kwetsbaar. Het zoeken naar of verzet tegen 
vorm(en) voor je man-zijn heeft niet alleen een grote invloed op 
je sociale rol, maar ook op de relatie met je eigen lichaam, je 
lichamelijkheid.

We hebben allemaal een intiem, privaat lichaam en een openbaar 
lichaam. Een jonge generatie vandaag de dag, moet, parallel aan 
het ontdekken van die lichamen, ook nog een derde lichaam, 
een digitaal lichaam op social media, construeren, voeden en 
onderhouden.

De voorstelling STRANGER toont in dans en film verschillende 
perspectieven op mannelijke lichamelijkheid en bevindt zich in 
de fluïde zone tussen welke man je bent en welke man je wil zijn. 
Zo zoomt STRANGER in en uit met als enige filter ons grootste 
orgaan, de huid. De huid die ademt, contact maakt en de dichtste 
verbinding is tussen jezelf en de ander.

‘In Vis Motrix, dat als het ware een vrouwelijke tegenhanger 
van Momentum is, daagt CocoonDance-choreograaf Rafaële 
Giovanola haar dansers uit tot een maximale fysieke performance. 
‘Vis’ betekent ‘macht’ in het Latijn. ‘Motrix’ is de grammaticaal 
vrouwelijke vorm voor ‘motor’… Mysterieuze, hybride wezens 
die vreemd bewegen; buitenaards, maar zeker niet bedreigend. 
Hun bewegingen zijn niet zo archaïsch wild als in de mannelijke 
voorgaande productie en minder agressief dan krumping, maar 
meer abstract, elegant en sierlijk, hoewel niet minder krachtig.’

(www.bonnections.de) 

Net als Momentum ontstond het vrouwenkwartet Vis Motrix uit 
een workshop en vervolgens onafhankelijk onderzoek naar 
(door mannen gedomineerde) danstechnieken als breaking 
and krumping, en het aanpassen en transformeren van deze 
streetdance-stijlen tot hybride en post-menselijke impulsen. Vier 
lichamen lijken extreem gespannen, alsof ze zichzelf proberen 
te verzetten tegen het terugkerende, aanval-achtige trillen, 
veroorzaakt door een onzichtbare elektrische energie. De hybride 
wezens op de dansvloer lijken bij elkaar te worden gehouden door 
haakjes en scharnieren, maar het komt niet tot een uiteindelijke 
uitbarsting. In plaats daarvan beginnen zij de energiestromen 
beter te beheersen, in verrassende formaties die doen denken 
aan flora en fauna, volksdans en riten. Een hypnotische ervaring 
waaraan je niet kunt ontkomen.

Over CocoonDance

De motor achter de 16 jaar aan artistieke ont-

wikkeling van CocoonDance is improvisatie en 

ensemblewerk, een democratische structuur 

en haar continue teamwork. CocoonDance, 

dat al jaren ‘consequent experimenteert met 

nieuwe verhalende technieken en artistieke 

methoden voor hedendaagse dans’ (Westdeut-

sche Zeitung) toert op vijf continenten en is 

beloond met talrijke prijzen.

CocoonDance is opgericht door choreograaf 

Rafaële Giovanola en dramaturge Rainald 

Endraß in 2000. De in Zwitserland geboren 

Giovanola was solist in Turijn voordat ze acht 

jaar bij het Frankfurt Ballet werkte van William 

Forsythe. Sinds 2000 produceert en vertoont 

CocoonDance in het onafhankelijke Theater im 

Ballsaal in Bonn; sinds het seizoen 2004/05 is 

CoCoonDance ook curator van het danspro-

gramma en verantwoordelijk voor de organisatie 

en financiering van het theater.

De Nieuwe Vorst, Tilburg

Aanvang op 25 & 26 september: 20.30 uur

Ticket per avond: € 17,-

Vroege vogels: € 12,-

<25 jaar en studenten: € 10,-

FHK 50%: € 8,50

Koop via: www.denieuwevorst.nl

Language: no problem


