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PANDEMIC DRAMATURGIES: INTRODUCTION  
TO THE DRAWINGS OF JEROEN DE LEIJER

The European project Micro Macro Dramaturgies in Dance (MMDD) is a collaboration between an international 
team of dramaturgs – Guy Cools, Anne-Marije van den Bersselaar, Maja Hriešik and Katalin Trencsényi – and 
six European organisations in the field of contemporary dance: Anghiari Dance Hub and Marche Teatro (IT), 
Bora Bora (DK), Dance House Lemesos (CY), DansBrabant (NL) and Tanec Praha (CZ). As an alternative to all 
the gatherings that had not been possible this year because of Covid-19, we organised an online 
symposium from Sunday 18 October to Tuesday 20 October 2020. In April we had to postpone until further 
notice a 10-day residency, involving the meeting and exchange of five European mid-career choreographers 
and five dramaturgs in Anghiari and Polverigi. Similarly, our planned second residency, hosted by 
DansBrabant in Tilburg in the autumn could not take place. 

In this bizarre period of Covid-19 everyone has to reinvent themselves. Sharing experiences, insights and 
solutions helps. The overarching theme of our project, the relationship between micro dramaturgy and 
macro dramaturgy is more relevant than ever at this time. We were determined to organise an event where 
this exchange could happen.

We, the hosts at DansBrabant, opted for a small-scale online symposium for the partner organisations and 
the dramaturgs of the scientific team of MMDD. We decided to call it Pandemic Dramaturgies. When 
organising this, we were looking for a rhythm in which the online meetings could be most effective. 
 How long can you keep up your head on Zoom? What will hold your attention? How long can you stay 
chained to a chair? How do you remain curious and alert? How do you build up an arc of tension and what 
gives satisfaction? The programme turned out to be a dramaturgical exercise in itself. With the resolute 
proposals of the curator of the symposium Katalin Trencsényi, we divided our symposium time into three 
categories: two content blocks of two hours in the morning (10.00-12.00h), two organisational blocks of two 
hours in the afternoon (15.00-17.00h) and three blocks with time for informal meetings in the evening  
(20.00-21.00h). At his last session the participants had an opportunity to meet the associate artists 
DansBrabant is collaborating with, to see their work and engage in conversations with them in our virtual 
cocktail bar.

The content blocks formed the heart of the symposium. Each of the six European contemporary dance 
organisations shared their own experience of operating during a pandemic. We told each other about our 
strategies of working, creating, and sharing in this difficult period. Speakers from the different teams talked 
about how they had to rethink creatively their artistic and business responsibilities and shared their new 
experiences – they had the screen on the morning of the first day. On the morning of the second day, the 
dramaturgs talked about their independent practices, and how the pandemic shaped their work as 
dramaturgs, researchers, and pedagogues. 



Because we knew how much sensory experience is lost in online communication, we were constantly 
looking for possible ways to compensate or supplement this. As the Dutch saying goes: “Laughter can even 
heal a horse”, humour can help to keep up the courage and for continuing to share even the most 
uncomfortable messages. In the combination of the sharpening of the senses and the much-needed 
relativization we found in the Tilburg-based artist Jeroen de Leijer a perfect companion in accompanying 
and documenting our sessions. After a short introduction to our company, our theme and the set-up of the 
symposium, we asked Jeroen to attend our morning sessions. For each session he made ten drawings  
– our conversations on micro and macro dramaturgy interpreted through the eyes and sense of humour  
of a local artist.

Jeroen de Leijer (Hilvarenbeek, NL, 1969) is a visual artist, illustrator and cartoonist. He had his Dutch 
breakthrough in the newspaper and on television with his comic Eefje Wentelteefje. In addition, he has 

always performed as a puppeteer. Based on his vision of graphic art as a democratic 
art form, Jeroen prefers public space in his work and strives to reach as wide an 
audience as possible. He prefers the street to the theatre, the newspaper to the 
museum and the supermarket to the gallery. Daily life and the disruptive function  
art can have are important themes in his work.

We at DansBrabant knew Jeroen from the visual summaries he usually makes  
of city conversations that take place in Tilburg between citizens, policymakers and 
politicians. Jeroen also made drawings for the preparatory city talks on ‘Culture with 
social impact’ and ‘Culture touches the city’ for the art plan rounds 2021-2024 of the 
municipality. His drawings often reveal with soft compassion where the shoe 
pinches or show at a glance what we dare not talk about and what we have to do. 

The drawings Jeroen made during our Pandemic Dramaturgies sessions lead us to the heart of the matter 
and to dilemmas in contemporary (dance) practices. For those who attended, they bring back the lively 
conversation we had. For those who were not there, we hope these pictures will talk too and provoke 
thoughts, ask questions or invite conversations about micro and macro dramaturgies in contemporary 
dance.

Heleen Volman / DansBrabant



PANDEMIC DRAMATURGIES: EEN INTRODUCTIE  
OP DE TEKENINGEN VAN JEROEN DE LEIJER

Het Europese project Micro Macro Dramaturgies in Dance (MMDD) is een samenwerking van een inter-
national team van dramaturgen - Guy Cools, Anne-Marije van den Bersselaar, Maja Hriešik and Katalin 
Trencsényi en zes Europese organisaties op het gebied van hedendaagse dans - Anghiari Dance Hub en 
Marche Teatro (IT), Bora Bora (DK), Dance House Lemesos (CY), DansBrabant (NL) en Tanec Praha (CZ).  
Als alternatief voor alle bijeenkomsten die dit jaar niet door konden gaan vanwege Covid-19 organiseerden 
we van zondag 18 oktober tot en met dinsdag 20 oktober 2020 een online symposium. In april hadden we 
een 10 daagse intensive met ontmoeting en uitwisseling van 5 Europese mid-career choreografen en 5 
dramaturgen in Anghiari en Polverigi tot nader orde moeten uitstellen en ook de door DansBrabant gehoste 
intensive in Tilburg die van 10 t/m 18 oktober zou plaats vinden, vond geen doorgang. 

In de bizarre periode van Covid19 moet ieder van ons zichzelf welhaast opnieuw uitvinden. Het delen van 
ervaringen, inzichten en oplossingen helpt daarbij. Het overkoepelende thema van ons project, de relat-
ie tussen micro dramaturgie en macro dramaturgie, is daarbij relevanter dan ooit. Daarom waren we vast 
besloten om ons symposium een ontmoeting te laten zijn waarbij de nodige uitwisseling kon plaatsvinden.

Als host koos DansBrabant voor een klein en besloten online symposium voor de partnerhuizen en de 
dramaturgen van het scientific team van MMDD. Twee dagen en een avond kozen we als tijdsframe; we 
zouden elkaar ontmoeten via Zoom. We noemden het Pandemic Dramaturgies en we zochten naar een 
ritme waarin de online ontmoetingen het meest effectief zouden kunnen zijn. Hoelang kun je je hoofd er-
bij houden online? Wat houdt je aandacht vast? Hoe lang kun je gekluisterd blijven aan een stoel? Hoe blijf 
je nieuwsgierig en alert? Hoe bouw je een spanningsboog op en wat geeft voldoening? Alleen al de opzet 
van het programma bleek een dramaturgische oefening op zich. Met de kordate voorstellen van drama-
turge Katalin Trencsényi verdeelden we de tijd voor ons symposium in drie categorieën: twee inhoudelijke 
blokken van twee uur op de ochtenden (10-12u), twee organisatorische blokken van twee uur in de mid-
dag (15.00-17.00u) en drie blokken met tijd voor informele ontmoeting in de avond (20.00-21.00u) waarbij de 
partners de gelegenheid hadden om een aantal van de choreografen met wie DansBrabant samenwerkt  
te ontmoeten, iets van hun werk te zien en met ze in gesprek te gaan in de virtuele cocktail bar.

De inhoudelijke blokken vormden het hart van het symposium. Elk van de zes Europese organisaties voor 
hedendaagse dans deelde de eigen ervaringen van het werken in deze periode van pandemie met de an-
deren. We vertelden elkaar over onze strategieën van werken, creëren en delen in deze moeilijke periode. 
Sprekers uit de verschillende teams spraken over hoe ze met de grootst mogelijke creativiteit hun artistieke 
en zakelijke verantwoordelijkheden hadden heroverwogen en deelden hun nieuwe ervaringen. Het scherm 
was aan hen op de ochtend van de eerste dag. Op de ochtend van de tweede dag was het woord aan de 



dramaturgen. Zij spraken over hun onafhankelijke praktijken en hoe de pandemie invloed had op hun werk 
als dramaturgen, onderzoekers en pedagogen.

Omdat we wisten hoeveel zintuigelijke ervaring er verloren gaat bij online communicatie zochten we voort-
durend naar mogelijke manieren om dit te compenseren of aan te vullen. Ook kennen we de spreekwoor-
delijke kracht van humor als paardenmiddel. Humor helpt ons om de moed erin te houden en om ook de 
meest ongemakkelijke boodschappen te blijven delen. In de combinatie van het aanscherpen van zintu-
igelijkheid en de broodnodige relativering vonden we in de Tilburgse tekenaar Jeroen de Leijer een per-
fecte compagnon in het begeleiden en documenteren van onze sessies. Met slechts een korte introductie 
op ons gezelschap, ons thema en de opzet van ons symposium, vroegen we Jeroen onze ochtendsessies 
bij te wonen. Bij iedere sessie maakte hij tien tekeningen - onze gesprekken over micro- en macro-dramat-
urgie geïnterpreteerd door de ogen en het gevoel voor humor van een lokale kunstenaar.

Jeroen de Leijer (Hilvarenbeek, NL, 1969) is beeldend kunstenaar, illustrator en 
striptekenaar. Zijn nationale doorbraak in de krant en op televisie kende hij met zijn 
strip Eefje Wentelteefje. Daarnaast treedt hij regelmatig op als poppenspeler. Va-
nuit zijn visie op grafiek als democratische kunstvorm geeft Jeroen in zijn werk de 
voorkeur aan de openbare ruimte en streeft hij ernaar een zo breed mogelijk publiek 
te bereiken. Hij verkiest de straat boven het theater, de krant boven het museum en 
de supermarkt boven de galerie. Het dagelijkse leven en de ontregelende functie 
die kunst kan hebben zijn belangrijke thema’s in zijn werk.

Bij DansBrabant kennen we Jeroen van de beeldende samenvattingen die hij door-
gaans maakt van stadsgesprekken die er in Tilburg plaatsvinden tussen burgers, 
beleidsmakers en politiek. Ook bij de voorbereidende stadsgesprekken over ‘Cultuur 
met sociale impact’ en ‘Cultuur raakt de stad’ voor de kunstenplanrondes 2021-2024 

tekende hij weer raak. Vaak leggen zijn tekeningen met zacht mededogen bloot waar de schoen wringt of 
laten ze in één oogopslag zien waar we het steeds niet over durven hebben en wat ons te doen staat. 

De tekeningen die Jeroen maakte bij onze Pandemic Dramaturgies-sessies leiden ons naar de kern van de 
zaak en naar dilemma’s in hedendaagse (danskunst)praktijk. Voor degenen die de gesprekken bijwoonden, 
brengen ze het levendige gesprek terug dat we voerden. Voor degenen die er niet bij waren, hopen we dat 
de beelden ook spreken, dat ze gedachten uitlokken, vragen stellen of uitnodigen tot gesprek over micro 
en macro dramaturgie in hedendaagse dans.

Heleen Volman / DansBrabant
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Micro and Macro Dramaturgies in Dance (MMDD), a two-year-long, international training and research project 
was set up to foster capacity building for artists and artistic leaders of organisations in the field  
of contemporary dance in Europe, by developing their skills in dance dramaturgy as a creative and socially 
conscious practice. The project unites six leading contemporary dance organisations (Tanec Praha (CZ), 
Anghiari Dance Hub in partnership with Marche Teatro (IT), DansBrabant (NL), Dance House Lemesos (CY) 
and Bora Bora (DK) with a scientific team (Guy Cools (B), Maja Hriešik (SK), Anne-Marije van den Bersselaar 
(NL) and Katalin Trencsényi (HU/UK), who are responsible for planning, developing and realising the 
programme. The aim of this project is to develop skills in micro dramaturgy that is the ‘weaving together’ 
of the actual performance so that it is better readable by and accessible to an audience. At the same 
time, we want to research macro dramaturgy, that is to say how the artists relate to society and how the 
dramaturgical strategies and methodologies are transferable outside the domain of dance.  
Our longer-term objective is to use contemporary dance and dramaturgy as a critical tool to respond  
to and work with local communities and help social cohesion.

SEE YOU  
IN ANGHIARI  
& POLVERIGI  
IN 2021!
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